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Aleksander Fredro 

'' 

Ur. 20.VI.1793 r . w Surochowie k. Jarosławia w rodzinie szlachec
kiej, która w roku 1822 uzyskała tytuł hrabiowski. Zmarł 15.VIII.1876 
roku we Lwowie. Jego przeszło 80 letni żywot przypadł więc na okres 
w historii polskiej i obcej niezwykle burzliwy: wojny napoleońskie, 
powstanie listopadowe, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe. W mło
dości był .;idiutantem Napoleona: w 1809 wstąpił do armii Księstwa 
Warszawskiego (formacja ułanów, strzelców konnych), by wystąpić 
z niej dopiero w 1815 w stopniu kapitana, odznaczonego złotym orde
rem Virtuti Militari i Legią Honorową. Odtąd mieszkał, głównie w 
majątku rodowym Beńkowa Wisznia i we Lwowie (trzykrotnie był 

zagranicą: w 1815 i 1850-55 we Francji, w 1824 we Włoszech). W la
tach 1833-42 pełnił funkcję po~ła do Sejmu Stanowego. W 1829 został 
członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w 1873 -
krakowskiego Towarzystwa Umiejętności. Koniec życia spędził w sa
motności. „Tygodnik Ilustrowany" donosząc o jego pogrzebie, pisał: 

„Ojciec polskiej komedii, którego utworami pokolenie obecne roz
pogad·za zasępione czoło, nie był już osobiście znanym temu pokoleniu. 
Od lat z górą piętnastu nikt go z nas tutaj nie widział w sferze to
warzyskiego albo literackiego życi::i". 

Twórczość Fredry dzieli się na dwa okresy przerwane 18-letnim 
milczeniem. 

Pierwszy obejmuje lata 1815-35, licząc od pierwszej dochowanej 
jednoaktówki Intryga na prędce (wystaw. 1817), przerobionej potem 
przez pisarza na Nowego Don Kiszota (1822). O utworach wcześniej
szych zachowały się jedynie legendy (o komedii Kwita i wodewilu 
Teatr na teatrze, które „utonęły w wiecznym zapomnieniu"). Za dru
gą chronologicznie sztukę uznać więc należy Pana Gelclhaba. (napis. 
llll8, wyst. 1821) - utwór do którego autor przywiązyw::ił już większą 
wagę, skoro wyznawał po latach: „Zacząłem pisać bez żadnej prze
wodni i gdyby był Geldhab upadł w Warszawie, bfłbym pewnie na 
tym skończył". Potem przyszły sztuki następne, wśród nich arcydzieła 
takie jak Mąż i żona (1821 wyst. 1822), Śluby panieńskie (1827_:'32, 
wyst. 1833), Pan Jowialski (1832, wyst. w tymże roku), Zemsta (1833, 



ALEKSANDER FREDRO 

(Mal. Juliusz Koss11k w 1884 r. - własność Muzeum Narodowego w Warszawie) 

wyst. 1834), Dożywocie (1835) - ostatni utwór tego okresu. A także 
wodewile i farsy jak Nowy Don Kiszot, Nocleg w Apeninach (182f>), 
Damy i huzary (1825), Gwałtu co się dzieje (1826). Kiedy po roku 1835 
milknie Fredro na lat kilkanaście znajduje się w doskonałym rozkwi
cie talentu. Przyczyny zamilknięcia nie zostały do dziś ostatecznie wy
jaśnione. Większość historyków literatury upatruje powodu w óstrym 
krytycznym ataku na pisarza, zawartym w rozprawie Seweryna Gosz
czyńskiego Nowa epoka poezji polsld.ej (1835), gdzie zarzucono Fredrze 
obojętność wobec spraw społecznych i politycznych, oraz uleganie sta
rym, pseudo-klasycznym gustom. (Hipotezę o tym by wpływ na de
cyzję .Fredry wywarł bezpośrednio Goszczyński zakwestionował · mię

dzy innymi wybitny fredrolog Stanisław Pig011). 

Pisać na nowo począł Fredro dopiero w latach 1853-68. Pow&tały 
wówczas między innymi sztuki Pan Benet i Wielki czlotoiek do ma
lych interesów. Utworów tych nie publikował ani nie wystawiał (druk 
po śmierci w 1880 w Dzielach, wyst. też pośmiertnie w latach 1877-78). 
Znane były tylko najbliższym przyjaciołom poety. Pisał też pamięt
niki. Sławne Trzy po trzy i pełne goryczy Zapiski starucha. 

Utwory sceniczne Fredry (pisywał również wiersze, bajki, libretta, 
a nawet romantyczne ballady) weszły na stałe do żelaznego polskiego 
·repertuaru. Za życia poety i w wieku XIX wsławiły się wybitnymi 
kreacjami aktorskimi; pod względem reżyserii starano się stosować 

do wskaz:iń pisarza. Tradycję tę przełamali najbardziej odważnie Ste
fan Jaracz i Stanisława Perzanowska wystawiając upolitycznioną 

Z.emstę i parodystyczne Damy i huzary w warszawskim Ateneu'm. 
\V latach ostatnich „unowocześnianie" Fredry staje się ąatomiast nie
bezpieczną modą (Śluby panieńskie na podwórzu, przeróbki na współ
czesne wodewile etc). 

· Sztuki Fredry trafiły też na sceny zagraniczne (był pierwszym 
pisarzem dramatycznym, których wzbudził zainteresowanie poza kra
jem). NajwiGksze nasilenie obcych premier odnotować można jeszcze 
:za życia poety (gł . w 1. 1831-64). Po II wojnie odbyły się fredrowskie 
przedstawienia m. in. w Londynie, Wiedniu, NRD i najwięcej w Cze
chosłowacji i Jugosławii. 
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Bogdan Korzeniewski 

CIĄGLE 

A leksander Fredro od dobrych 
stu lat uchodzi za najwięk
szego, może jedynie napraw

dę wielkiego komediopisarza pol
skiego. Jedni nazywają go polskim 
Molierem, inni polskim Goldonim, a 
jeszcze inni dla wydobycia szczegól
nej aury poeLyckicj jego komedii u
ciekają się do nazwy polskiego Mus
seta. 
Już samo zestawienie tych naz

wisk wskazuje, że w popularnych 
porównaniach chodzi raczej o rangę 
pisarską Fredry w teatrze świato
wym niż o charakter jego twórczoś
ci. Ci z krytyków i badaczy, a było 
ich w Polsce sporo, którzy wzięli 
na serio to porównanie i usiłowali 
zbudować na nim wiedzę o kome
diopisarzu, ponosili klęskę. Ich prze
ciwnikom ogromnie łatwo przycho
dziło wykazać, że podobieństwa są 
znikome, różnice zaś ogromne. Wie
kowe spory o to, kogo Fredro naj
bardziej przypomina wyrazem twa
rzy z wielkich dramaturgów, przy
niosły mimo wszystko jakąś korzyść. 
Pozwoliły stwierdzić, że posiada on 
swoją własną, oryginalną fizjor.omię 
twórczą . Okazało się w końcu, że 
nie można pokazać go prawd;dwie 
ani w peruce Moliera, ani w roman
tycznym płaszczu Musseta. 
Sądzono przez długi czas, że naj

bardziej do twarzy będzie Fredrze 
w tradycyjnym ubiorze polskiego 
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szlachcica - w żupanie, w kontu
szu i przy karabeli. Takiemu rozu
mieniu jego dzieła sprzyjała poli
tyczna dola albo raczej niedola Pol
::;ki. Od Fredry domagano się jeszcze 
za życia, aby stał się piewcą jeśli 
,uż nie nieszczęść narodu, to przy
najmniej jego cnót. Było to jedną 
z przyczyn zatargu pisarza z opinią 
publiczną i jego obrażonego milcze
nia. 

Po śmierci, rzecz prosta, nie py
tano go już o zgodę. 

Jego dzieło, iskrzące się od przed
niego i dosyć dla natury ludzkiej 
L:ezlitosnego komizmu, wciągnięto do 
„służby narodowej" . Kazano mu peł
nić obowiązki stróża i obrońcy na
rodu, któremu odebrano wolność i 
z.:imierzono także odebrać język i 
historię . Odpowiednio więc namalo
wano imaginacyjny portret poety. 
Dla paru pokoleń Polski podbitej i 
podzielonej, Fredro wyrażał te ce
chy narodowe, które pozwalały za
c·hować wiarę w przyszłość: polską 
fantazję wojenną i polskie przywią
zanie do ziemi, polski szacunek dla 
cnót domowych i polskie poczucie 
honoru. Jedni powiadali, że przed
stawiał taki świat, jaki widział z 
siodła kawaleryjskiego konia, dru
dzy - że taki, jaki widział z gan
ku ziemiańskiego dworku. W jed
nym i drugim wypadku widok był-
by swojski ale nie rozległy. · 

Nie pozostaje to bez \'!pływu na 
europejskie losy Fredry ( .. . ) Fredro 
w kontuszu, pełen sarmackiej ru
baszności, nie bardzo może liczyć na 
zainteresowanie w nowoczesnym 
świecie, gdzie ciekawość dla form 
i !\l)r~w przebrzmiałych, i to na do
bitkę ~o - form i spraw pol
skich. jest bardzo nikła. Tylko, czy 
to, prawdziwy Fredro? 

To pytanie można t,iyło postawić 
w Polsce dopiero wtedy, kiedy zmie
riły sie gruntownie warunki poli
tyczne jej bytu. Spory o prawdzi
~':cgo Fredrę wybuchły po pierw
s~j wojnic w niepodległym pań-
8twie polskim. Zaogniły się je5zcze 
r-o drugie.j wojnie. Nowe poglądy 
na poetę wyraziły się nie tylko w 
Qpiniach .krytyków i wiadomościach 
hadaczv. ;ile i w sposobach odmien
nego' traktowania komedii Fredry 
na sceniC'. W latach 1946-Hl55 Fre
drt1 . Pfzc7vł w teatrach polskich 
swój pra\Vrl7iwy renesans. Nigdy do
t.vchczas nie grywano go tak wiele. 

Tep niesoodziewany sukces zaw
ózi<'C7.::>ł w tvch latach w du7.ej mie
rze 'sła\:>0fri urzędowej literatury 
drnrn:>tvC'7P<'i. Był to niem:ll jedvny 
głos Juazki. prŻy tym głos pełen 
1r8ilreg,g humoru. 

Nie ń1t· tym jednak polegał praw
rl7h\'Y Tf'nes:>ns poety. Fredrę spot
J ·~y:Jr7v«oda , która orzydarz:ą sie 
t~11tfG>,_;' nieJic7nym. istotnie wielkim 
riun6m. Coraz wyraźniej zaczął 
wyst~p01'1ać jako pisarz dotąd nie-
7nai;)B.', 'Przv usuwaniu patriotycznc
co ~~ik~u z portretu Fredry wy
>'f irni.er -+ałkiem nowa jef;(o twarz. 
NAil111:).iPi c-hvba nadaje sie do niej 
ntnrtc>tl';lkr<'~lenie .. poczciwy". Praw
rlziwa ·tw;:P Fredry uderza olśnie
"T if'"" ;nt0ligf'nc.ią. głphoką mą
rlt~i;:i j trnchP smutn••n1 uśmie
C'~ ~·1•u ;„cvm hlah0lł- ludzkich 
r.nr~-t~miPtności.„ Je<Ti nie ma
h1i~~'" pini cech:i n::iii~t.otniejsZ'l 
rondv. · jpgo !!cnius7. komiczny. to 
rnat„go. 7P t.>j cechy nic umie wy
::;wi/· nr> . ogół :7;;iden portr<'t . 

Fredro naoisał - niestetv - a7 
tr zYd7i<'ści pięć komedii. Nie we 
wszystkich jego geniusz komiczny 
v:yraził się z iednakową siłą . Nie 
\Yymagajmy tego jednak od polskie-

go poety, skoro nie wymagamy po
dobnej doskonałości od jego zn~o
mitych kolegów cieszących się·świa
towym podziwem. Istotnie, więk
szość z komedii Fredry ma charak
ter równic staroświecki jak więk
szość komedii Goldoniego i b}'łoby 
błędem domaga<' się dla nich cieka
wości i uznania pon1 własnym na
rodem pisarza. Do obowiąików na
rodowych należy równie.i nudzenie 
się na utworach własnych klasyków. 
Przynajmniej jednak cztery z ko
medii Fredrowskich osiągneły tę do
skonałość, która pozwoli im liczvr 
na zajęcie pozycji uniwersalnej. Sa 
to Mąż i żona, SLuby panieńskie, Do
żvwocie i Zemsta. Miłośnicy gatun
k.u. który miał znakomit" tradvciP 
i zaczyna powoli dzisiaj sobie o nich 
na nowo przypominać, tj. farsy, od
kryją mnóstwo uroku także w Da-
mach i huzarach. , . 

Wymienione pięć komedii znajdzie 
się zapewne w tym wyborze . ńajcen
niejszych dzieł sztuki, jakiego ludz
kość kiedyś clokona .. icśli kataklizm 
nic zniszczy 7ywej dzisiaj ciekawoś
ci wszystkiego, co ludzie w dziedzi
nie piękna wytworzyli na ziemi. 
Wydaje się. że pozwolą one w peł
ni poznać jednego z najświetniej
szych i - uważam - jednego z naj
bardziej tajemniczych artystów. Dzi
siaj już zaczynamy do~trzcgać. że 
r.owa twarz Fredry mieni się ta
kim bogactwem uczuć i myśli. .ia
Jdef!o dotąd mało kto się spodzie
wał. 

Przed kilkunastu laty rozumniejsi 
krytycy zsadzili Ft'edrc z konia i od
pasa Ti mu ułańską szablę. Dzisiaj 
zaczynamy go wyprowadzać z tego 
.[!anku we dworze, skąd widok roz
ciąga si!' tylko do lasu na horyzoii
,.; ,.._ Otwiernmy przed nim - z ca!
łvm srncunkiem! - drzwi do domlt. 
Jldzic mieściła się jego pracowni:i . 
.Juliusz Kossak, także mafarz koni 
zostawił portret Fredrv stoiącego 
rrzv pulpicie do pisania. Wskaznł 
7apewne mimowoli, właściwą drogę 
do pow :> nia poety. W pracowni pi
f,arskic.i Fredry mieści sie ten skarb 
\vartości ogólnoludzkiej, który mo
żemy ofiarować kulturze światowej. 

(,,Pamiętnik TeatraLny" 1958 z. 2) 
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Stefan Jaracz w roli Geldhaba 
(Teatr Ateneum w Warszawie - 1936 r.) 

o 
FREDRZE 

hri 
CECHA FREDRY 

... to zdaje mi się stanowi cechę 
ł're.dry, że on w największej części 
<;woich komedii podziela sztukę mi 
dwie części. Jednym osobom nic nie 
daje komiczności - wszystko u tych 
up1'zywilejowanych istot jest szla -
chetnym, one są bohaterami, one ro
bią . intrygę, a dopiero Les accessoires 
sq komiczne, dopiero przyboczne o
soby śmiech wzbudzają, a pośród 
najwyższej komiczności, najwięk -
~zych żartów i śmieszności wznosi 
się zawsze coś szlachetnego i poważ
nego, coś z takim ukształtowanego 
talentem, że otaczająca płaskość i 
śmieszność skazić go nie może. 

Zygmunt Krasiński, list do ojca, 
1820. 

OBRAZ EPOKI. 

Komedia (Cudzoziemczyzna) ma 
wiele w sobie powabu, a mianowi
cie nieodzowną cechę obecnej tam 
polszczyzny. Kiedyś dziejopisarze 
narodu naszego chcąc trafnie epokę 
w~półczesną malować w dwudzie·
stym JUb późniejszym jeszcze wieku 
będą mieli nieobojętną pomoc z ko
medyj Fredry, obyczaje bowiem, tok 
spostrzeżeń. zdań i myśli są przez 
niego zachwycone bardzo szczęśli
wie. 

Maurycy Mochnacki, recenzja tea
tralna z 1830. 

Twórczość żadnego chyba z na
szych wielkich pisarzy nie byla 
przedmiotem tak rozlicznych pole
mik, zmiennych sądów i osądów 
pamfletów i apoteoz. Pisano o Fre
drze wiele i - trze ba przyznac -

·często pisano ciekawie. Mala anto
logia tekstów, którą czytelnik ma 
przed sobą, jest tylko skromną i nie
pokaźną próbką bogatej literatury 
na Fredrowskie tematy. 

Tytuly fragmentów pochodzą od 
redakcji. 

Opracowal J.T. 

KOMEDIE NIENARODOWE 
I 

że komedie pisane dla narodu po
winny schwytywać i wydawać treść 
jE:go życia z wlaściwej swemu powo
łaniu strony, na to każdy się zgo
dzi, kto przyzna, iż komedia nie jest 
dziecinnym cackiem, ale jednym z 
najdzielniejszych środków wychowa
nia i ukształtowania narodu. że ko
medie Fredry nie odpowiadają temu 
celowi, że są nienarodowe, o tym 
lepiej niż najdłuższa rozprawa prze
kona odczytanie ichże samych. Naz
wiska polskie nic są tym samym, co 
charaktery polskie; kilka osób, kilka 
~cen narodowych nie rozleją barwy 
narodowej na wiersz czterech to
mów; pasztet przysłów, bez związku 
z charakterami i z całością dzieła, 
jest tylko słownikiem przysłów; mi
łosna strona narodu jest to rys jego 
kosmopolityczny - a to jest właś
nie wszystko. co ma stanowić pol
skość komedii Fredra. 

Seweryn Goszczyński , Nowa epoka 
poezji polskiej, 1835. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
OD WNUKÓW 

Za mało dziś w miarę swej war
tości znany , za mało ceniony albo 
powiedzmy lepiej: nie oceniony zu
pełnie; później zapewne odbierze 
sprawiedliwość od wnukó\v. 

Józef Ignacy Kraszewski, Studia 
literackie, 1842. 
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DOWCIPU NIE MA 

Aleksander Fredro, którego Ko
medie wierszowane niesłusznie są 
zachwalane, bo ani w nich wyższej 
idei, ani głębszego pojęcia charak
terów, ani dowcipu nie ma ; są to 
tylko wierszowane obrazki ckliwego 

Mieczysław Frenki el 
w roli Geldhaba 

życia wielkiego świata bez krytyki 
na jego słabe strony. 

Edward Dembowski, Piśmiennic
two polsk ie w zarysie, 1845. 

POETA 

Najskończeńniejszym Poetą Pol
skim jest nie Mickiewicz, Zygmunt, 
Juliusz et. etc., ale FREDRO!!! 

Cyprian Norwid, list do Ludwika 
Nabielaka, 1865 

URA TOW AL POLSKĘ 
OD MELANCHOLII 

Jest strona teatru Fredry nader 
dla nas zbawienna. Nasze porozbio
rowe społeczeristwo, jak już nieraz 
zauważono, zanadto, zbytecznie roz
miłowało się we Izach i lamencie. 
Nie mogło być inaczej poniekąd , i 
w tych łzach było wiele szczerych. 
w tym lamencie wiele prawdziwej 
i szlachetnej boleści; skłonni prze
c:ież zawsze do przesady, przesadzi
liśmy i łzami. i lamentem, i odwo
ływaniem się do litości i miłosier
dzia ludzkiego, staliśmy się beksami. 
co gorsza, nieraz graliśmy boleść: 
w tych potokach łez zatopiliśmy nie
jedną myśi dodatnią . a tym lamen
tem przygłuszyliśmy niejedno do
bre, zdrowe, mądre słowo ... 

( .. . ) Najnieszczęśliwszy naród nie 
me.że żyć tylko Izami i westchnie
niami; potrzebny i jemu śmiech do 
zdrowia ... 

( .. . ) l<'redro uratował Polskę od o
gólnej melancholii, winniśmy mu 
wdzięczność chorego dla lekarza. 

Stanisław Koźmian, Aleksander 
Fredro, 1876 

WIELKA POEZJA POLSKA 

Fredro to wielka poezja polska; 
nie ta zrodzona z !1iewoli i męki , 
patologiczna i wzniosła, natchniona 
i obłąkana w swojej monomanii, nie 
ta, której duch narodu zawdzięcza 
swoje ocalenie, ale i swoje straszli-

,, 
I ł 

we skrzywienie zarazem; ale ta Pol
ska odwieczna, po której ów epizod 
krwi i hai:by spłynął nie znacząc 
na niej śladów, tak jak spłynął bez 
śladu po glebie oranej przez polskie
go chłopa; ta Polska, która otwiera 
nam ramiona dzisiaj. Tę niepożytą 
polskość, jaka kryje się w uśmiechu 
Fredry, nie dość rozumiano za jego 
życia, nieprędko zrozumiano ją i po 
jego śmierci. Pojęcie wielkości poe
zji utożsamiło się z wyrazem bólu 
narodowego lub nawet z jego ges
tem; niejeden wieszcz, nie zawsze 
nawet najczystszej wody, który gór
nie rozdzierał szaty nad losem oj 
czyzny, przesłonił tedy Fredrę na 
szemu sercu i pamięci. Fredro S:'.at 
nad ojczyzną nie rozdzierał, bo on 
nią był; najgłębiej może, bo bez
wiednie. I był jednym z najwięk
szych polskich artystów, tym. które
go nazwisko możemy, bez cienia szo
winizmu, poi;tawić obok pierwszych 
nazwisk świata . 

Tadeusz Boy-Żeleński, „Sluby pa
:iiem:kie", 1919 

DO POŁOWY MARTWE 

W sto lat po ich napisaniu ko
n:iedie Fredry są już więcej niż do 
połowy martwe i nie przemawiają 
óo widza w sposób be-pośredni. 
Smierć ich jest dziełem czasu. który 
nie oszczędził nawet najbardziej 7y
wotnej spośród nich - Pana Jo
wialskiego. Jowialscy naszego czasu 
noszą inny zarost, mówią innym , 
bardziej śmiałym językiem , kontury 
ic:h postaci zaostrzyły się niepomier
nie. 

(. .. ) Lecz właśnie w miare blednię
cia i znikania wąsów, peruk, kontu
szów i tytułów - sam szkielet my
ślowy sztuki ukazuje się nam coraz 
wyraźniej . 

Jerzy Stempowski, Pan Jowialski 
i jego spadkobiercy. Rzecz o per
spektywach śmiechu szlacheckiego, 
l !J31 

FREDRO - DOSTOJNY 
NIEBOSZCZYK 

Brałem udział w wielu Fredrow
skich przedstawieniach, patrzyłem 

na dziesiątki sławnych kreacyj -
i przyznać muszę, że z biegiem lat 
ogarniała mnie zawsze wściekła pa
sja! Zapytałem siebie i innych -
gcizież ta fredrowska tradycja? na 
czym to polega? czy istnieje w ogó
le tradycja teatralna w Polsce? Sta
nowczo nie! 

Gdym to mówił głośno - oburza
no się na mnie. Mętnie, długo i nud
r;!e wykładano mi bzdury na temat 
tej koszmarnej legendy o tradycji 
i stylach. Zrobiono z Fredry posąg 
brąz, świętość nietykalną. wtłoczo
no go w nudne podręczniki szkolne, 
wsypano prochem, popiołem, u
śmiercono „stylem", „tradycją", i po 
t:ich makabrycznych obrządkach sta
re profesory stwierdziły boleśnie -
„habemus papam". Nieszczęsny , 
„zbrązowiony" papa powiększył gro
no dostojnych nieboszczyków z pra
W('m pokazywania siQ jako widmo 
i duch jedynie w momentach uro
c<.ystościowych. Jeszcze do niedaw
na każdą rocznicę, wszelkie obchody 
i pochody święcono wystawianiem 
Fredrowskich komedyj. Oczywiście 
czyniono z nich pogrzeb, fimfę oko
licznościową i jakoby propagand~. 

Stefan Jaracz, Fredro „ndbrqzo
wiony", 1932 

POETA WIELKIEGO LADU 

Wszy~cy wylatywali wtenczas „nad 
poziom y", cóż więc dziwnego, 7e 
Fredro wydawał im się poziomvm 
pisarzem. I ciężką , strasznie ciężką 
musi R ła być samotność teg1 poety . 
który zdawać ~ i ę by mogło, nie zn a ł 

niczego innego, tylko uśmiech, tylko 
!Jeztros kę . Żadna samotność 7adne
!{o z rom a ntyków. którzy osamotni<>
niem troch ę kokietowali, nie może 
s ic; mierzyć z sa motnością Fredry. 
mierząccg1 sprawy i rzeczy inną 
miarą. niż wszyscy dokoła i w naj
bjnie: jszym rozrachunku z rnbą s;:i
m y rn myślącego czas<>m mo7e. i?: się 
urodził rn późno. on, najsamotniej
szy p cie t::i wielkiego ładu. 

Wiliam Horzyca, Fredro i dzieii 
dzisiejszy, 1933. 
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OBRAŻA NAS GŁĘBOKO 

Sto lat temu z górą tych, którzy 
serio przeżyli tragedię powstania li
stopadowego - Goszczyńskiego i Po
la - obrażał i ranił humor Fredry, 
ten humor, który zdaniem naszej 
prasy prowincjonalnej, ma hyć dla 
nas w tej chwili - „szkołą beztro
skiego i szczerego śmiechu .. . " 

(„;) To co mogło śmieszyć sto lat 
kmu lub choćby dwadzieścia może 
teraźniejszość już tylko gniewać i o
brażać. 
. („.) Jakiś Gucio ze SLuhów panień

skich Fredry ma nas bawić podobno 
swoją lekkomyślnością , z jaką zdo
bywa sobie względy zidiociałych w 
osamotnieniu półgąsiąt na doroście , 
lub paralitycznego stryjka z wodą 
w głowie. Jakiś chudo-pacholski 
Papkin ma nas bawić tym, że po
chlebstwem lub samochwals twem 
stara się zdobyć sobie kapryśną ła
skę Cześnika „ . 

(„.) Z typów takich obecnie trud
no się śmiać zaiste, bo trzeba je u
sunąć jako szkodliwą narośl na or
ganizmie społecznym, jako hańbc: 
przeszłości. 

.Jan Nepomucen Miller, O nowu 
r.epertuar teatrów poLskich, 1946. 

WOŁANIE O NAPRAWĘ 

Próbowano oskarżać Fredrę zesta 
wieniami jego twórczości z twór
czością takich jego współczesnych 
jak Mickiewicz i Słowacki. Wskazy
wano na odmienność tematyczną i 
myślową jego dzieł, i już z niej sa
mej, z niej tylko, brano powód do 
zarzutów. Przeocza no przy tym je
pen fakt: autor Dziadów i autor 
Kordiana tworzyli poza krajem, au
tor zaś Pana JowiaL.ękiego i Zemsty 
tworzył w kraju, czuł na sobie wię
zy obcych władz . Mimo to podej
mował tematy i myśli a n a 1 ogi cz
n e do tych jakie podejmowali tam
ci . . Skrępowany i skazany na ni G
dopowiedzenia, stawał jednak w 
długim szeregu polskich pisa rzy. 
którzy, od Reja poczynają c, wołali 
o naprawę. 

Tadeusz Peiper, Gra rytmów w 
„Zemście", 1949 
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.DWÓCH FREDRÓW 

· Temu ·· pierwszemu Fredrze, czło

wiekowi pokolenia napoleońskiego 
zawdzięczamy jego dorobek cen
tralny, z Zemstą i SLubami panień
sldmi na czele. ów dorobek, gdzie 
poezja, liryzm i humor przesłaniają 
kontury rzeczywistości. Drugiemu 
Fredrze, który epokę swoją przeżył 
o kilka dziesięcioleci , zawdzięczamy 
jego dorobek dalszy, z W!ichowankq 
i RewoLwerem na czele, ów dorobek 
nie będący bynajmniej automatycz
ną powtórką twórczości poprzedniej. 
Podwójne jest więc miejsce Ale
ksandra Fredry w rozwoju komedii 
r.arodowej. Za pierwszym wystąpie 
niem - sam spełnił wszystko i do
konał. Ponawiając twórczość - zna
komicie zapowiedział. 

Czy wielu podobnych twórców li
czy nasze piśmiennictwo, nie tylko 
w zakresie twórczości scenicznej? 

Tylko jednego: Aleksandra Fredrę . 

Kazimierz Wyka , wstęp do II serii 
Komedii, 1958 

SPLOT POWIKŁAŃ 
I PRZECIWIEŃSTW 

Ten splot dziwnych i niełatwo 
zrozumiałych powikłań i przeci
wieństw można by odsłaniać i uka- · 
zywać jeszcze dłużej, ale wystarczy 
może podkreślić generalnie ten fakt 
wewnętrznego skomplikowania w 
indywidualności twórczej Fredry. 
Nie jest on jednowymiarowy, mono
lityczny, raczej wieloraki i wew
ną trz sproblematyzowany. Jak nie
jeden z jego światowej paranteli, 
kryj€' on w sobie rozdarcie i biegu
nowość : komediopisarz - na ostrej 
rnprawie mizantropii, przedziwny 
amalgamat wesołości ze smutkiem, 
optymizmu z pesymizmem. Nie ma 
co tai ć : istnieje zagadka osobowości 
Fredry. Od zasobu jego dorobku 
twórczego jakże odejść bez uczucia 
zaniepokojenia, bez uczucia tej nie 
mierzchnącej dziwności. 

Stanisław Pigoń , Zagadka osobo
wości Fredry, 1968. 

MARIA 
WOSIEK 

„PAN 
GELDHAB" 

NA 
SCENIE 

Pan Geldhab został napisany w 
1818 r. i był drugą z kolei, po nieu
danym debiucie (wystawiona w 1817 
roku w teatrze lwowskim komedia 
Intryga na prędce) komedią Fredry. 
Premiera tego utworu odbyła się w 
warszawskim Teatrze Narodowym 
7 X 1821 r. 

Perypetie poprzedzające premierę 
opisał potem autor w wierszu Pro
memoria -

U jednego trzy akty ledwie 
wyżebrałem, 

Bo swoje bajki z ciągłym wygła
szał zapałem, 

A finalnie półgębkiem skończył na 
odprawie, 

Że podobnych Geldhabów nie ma
my w Warszawie („.) 

Publiczność tylko szczerą, tę mia
łem po sobie, 

Inaczej bym derpnął zaraz w pier
wszej dobie. 

Przy tym i teatralne dzienniki w 
Warszawie 

Przemawiały do razu mniej więcej 
łaskawie. 

W obsadzie pierwszego przedstawie
nia wystąpili najwybitniejsi wów
czas aktorzy warszawscy: Bonawen
tura Ku,dlicz w roli Geldhaba, Julia 
Mierzyńska jako Flora , Wojciech 
Aszperger - Lubomir, Marcin Szy
manowski - Major, Alojzy Fortu
nat Żółkowski - Lisiewicz. Główne 
zainteresowanie wzbudziła kreacja 
tyt.ulowa. O Kudliczu pisano iż do
brze oddał charakter tego, „który 
dumny z liberią, uniżony z ksiE:ciem, 
tchórz w sprawach honoru, w każ
dej scenie jest naturalnym obrazem 
owych drobnowzrostków, których 
sprawiedliwe postanowiło na dole 
a los ślepy wyniósł na górę". („Ga: 
zeta warszawska" z 22.I.1822). 

Mimo początkowych autorskich 
kłopotów Pan Geldhab wszedł na 
stałe do repertuaru teatru warszaw
skiego. Po Kudliczu we wznowieniu 
w 1846 r. rolę tytułową grał .Józef 
Rychter, a od 29 IX 1865 r. objął ją 
największy komik polski - Alojzy 
Gonzaga Żółkowski. 
Żółkowski nadał postaci głównego 

bohatera rysy wyraźnie semickie 
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(zaznaczał to nawet akcentem i wy
mową). Według teatralnej legendy • 
skopiował podobno w tej roli zna
r.ego bankiera warszawskiego Ep-

. steina (który, obdarzony wysokim 
pocżuciem humoru, ofiarował mu 
zreŚztą za to brylantową szpilkę) . 
Opis Żółkowskiego w !'Oli Geldhaba 
pozostawił w swoich wspomnieniach 
Józef Kotarbiński „Mocno żydowski 
był niepokój Geldhaba, gesty pre
tensjonalne a nawet odziedziczony 
po chałatowych przodkach charak
terystyczny ruch i wykręcanie szy
ją, jakby mu dokuczały" robaczki. 
b~dące plagą naszych kołnierzyków • 
w okopach podczas wojny. Semickim 
był wyraz arogancji dorobki ewic7.a, 
jego ton protekcjonalny wobec bie
daków i ludzi podwładnych, jego 
płaszczenia się przed Księciem kon
kurującym dla posagu o rękę pannv 
Geldhabówny. wreszcie drżączka i 
trzesienie łydek ze strachu. gdy go 
sfukał Major z;:i złamanie słowa " 
(Józef Kotarbiński. Aktorzu i aktor
ki, Warszawa 1925 s. 26-27). 

Żółkowski grał tę role do 1889 r . 
utrwalając na dłul-(ie lata tradycję 
swojej koncepcji, sięgającą również 
poza Warszawę. mimo że rola ta 
znalazła sie w repertuarze wielu 
bardzo wybitnych aktorów. 

W Krakowie Pana Geldhaba grali 
m. in. : Kazimierz Skibiński (18:!9) . 
Józef Rychter (18·1:1 ), Wincenty R a 
packi (1866; grał en sDoko.inic.i i z 
większym umiarem podkreślał gro
teskowe cechy roli ni ż Żółkowski). 
Seweryn Zamojski (1872). Antoni 
Siemaszko (1886 r .), Aleksa nder Zel
werowicz. (1901 r .). Do najwybitniej
S7.YCh wykonawców tej roli we Lwo
wie należeli J;in Nepomucen NowH
kowski (grał ją od premiery 5 X 1821-
r. aż do 1863 r.). Mieczvsław Fren
kiel (1887). Ferdynand Feldman 
(1900). W Łodzi (1867) kreował ją 
nrotoplasta wielkiego aktorskiego 
rodu Anastazy Trapszo. 

Na scenie warszawskiej po śmier~ 
ci Żółkowskiego ośmielił się zagrać 
Geldhaba dopiero 14 X 1901 r., w 
osiemdziesiątą rocznicę premiery, 
Mieczysław Frenkiel. (Podobno o
trzymal od wdowy po Żółkowskim 
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Alojzy Żólkowski 
w r o'. i Geldha/Ja 

własnoręcznie przez wielkiego akto
ra przepisany egzemplarz roli). 

Fra nkicl nie nadawał Gelhabowi 
"ech semickich, w jego wykonaniu 
l;ył to Taczcj dorobkicvvicz pocho
dz ni a ni!?micckiego, zarozumiały i 
nadęty, ale równoczdn,ie elegant po
~iadający tzw. _ dobre ·martiery, ra
C' Ze j groźny niż zaba\vny. Rolę tę, 
podobdie jak Żółkowski, grał Fren
kiel 'przez wiele lat, w Warszawie 
i na występach gó§cinnych w innych 
mb~tach. -- '-. /. 

W recenzji z przedstawienia w 
Teatrze Narodowym w Warszawie 
w 1931 r. Tadeusz Boy-Żeleński pi
sał, że „Frenk'.iel~ 'destylujcjc. tę i;olę 
coraz częściej, doprowadził w r'ilej 
do perfekcji rysy komediowe, ale 
zgubił pierwiastek farsy, który nie
wątpliwie istnieje w Geldhabie, i to 
w sporej ilości. Dał postać zbliżoną 
do jakiegoś groźnego pana Lechat z 
niedawno granej sztuki Oktawa Mi
rabeau; mniej żywo wyszły rysy 
d;;iecinnej próżności Geldhaba. Cier
pi od tego może wesołość sztuki". 
(Tadeusz Żeleński - Boy, Obrachunki 
Fredrowskie, Warszawa 1954 s. 252 
-253). 
śmiano się za to na przedstawie

niu Pana Getdhaba w Teatrze Ate
neum (premiera 12 II 1936). Przed
stawienie reżyserowała Stanisława 
PerzanowsK:a : „nie nawiązywała do 
bun~own.iczei formy dawnych przed
i;tawień Fredrowskich w Ateneum. 
Jakby na przekór sobie sławiła uro
ki staroświecczyzny , stylizowała ko
mEdię na idylliczny obrazek z epo
ki, w którym rozrzewniały mundu
ry uiańskie, pozy piękne i wymu

skane." (Edward Krasiński, Teatr Ja
racza, Warszawa 1970 s. 243). 

W roli tytułowej wystąpił Stefan 
,laracz, który starał się nadawać 
kreowanej przez siebie postaci, nie 
spotykane w dotychczasowej trady
cji aktorskiej tej roli, cieplejsze ce
chy ludzkie. 

W recenzji z przedstawienia Anto
ni Słonimski pisał: „Geldhab jest po
s tacią dość naiwnie przeczernioną. 
Snob, lizus, krętacz, tchórz, skąpiec, 
pyszałek i drań bez serca, to kom
plecik dość solidny na jedną osobę. 
Zagrać taką rolę nie łatwo„. Jaracz 
swym nieomylnym instynktem ak
torskim wyciągnął jedną mizerną 
nutkę człowieczeństwa, miłość Geld
haba do córki, i tym ożywił rolę. 
Wiemy, że ta miłość nie wiele była 
warta, że łączy się z nadzieją błysz
czenia w świecie, ale gdy Geldhab 
rozpływa się z rozkoszy patrząc na 
swoją jedynaczkę, gdy słucha jej 
pretensjonalnego ·szczebiotu z miną 
wniebowziętą, nabiera śmieszności 
prawdziwej, bo ludzkiej. Jaracz ma 
w tej roli parę chwytów aktorskich 

niezrównanych. Choćby to pobrzęki
wanie pieniędzmi w kieszeni jest w 
swej prostocie i bezpośrednim ko
miźmie małym arcydziełem". („Wia
domości Literackie" 1936 nr 9) . 

Po drugiej wojnie światowej Pan 
Geldhab wrócił na scenę po raz 
pierwszy w Bydgoszczy (6 V 1949) 
w reżyserii Kazimierza Szuberta 
(wystąpił on również w roli tytuło
wej); ten sam artysta wystawił tak
że Pana Geldhaba 7 IX 1949 r. v./ 
Bielsku, a w 1951 r. w Teatrze Mło
dego Widza w Krakowie. 

W ·warszawie pierwszy raz po 
wojnie wystawiono Geldhaba 20 VII 
1950 r. w Teatrze Powszechnym. Re
żyserował Karol Borowski. Rolę ty
tułową grał Tadeusz Chmielewski. 
Inscenizacja starała się wydobyć an
tykapitalistyczny charakter komedii 
oraz podkreślała jej satyryczny ak
cent. 
Podobną koncepcję miało przed

stawienie białostockie (17 I 1953, re
żyseria Tadeusz Kozłowski). Rozbu
dowano tam ostatnią scenę, którą 
miała wskazywać, że klęska Geld
haba jest w gruncie rzeczy chwilo
wym i przypadkowym niepowodze
niem, ponieważ należy on do przo
dującej i zwycięskiej w owym cza
sie klasy kapitalistów. Geldhab w 
finale był tylko przez chwilę smut
ny i zawiedziony, potem wyciągnął 
z kieszeni sakiewkę, potrząsał nią 
triumfalnie, odzyskiwał pewność sie
bie, i już uspokojony szedł pocieszać 
córkę. 

Przede wszystkim komediowe wa 
lory sztuki wydobywało natomiast 
przedstawienie w Teatrze im. Jara
cza w Łodzi (premiera 26 II 1951), 
\'l reżyserii Stanisława Łapii1skicgo , 
który grał również rolę tytułową; 
powtórzył ją jeszcze w łódzkim Tea
trze Nowym (premiera 4 XI 1964 '\'.). 

Wystawiono także Pana Geldhaba 
w Koszalinie (1956 r)., w Gnieźnie 
(1966 r .) i w Toruniu (1971 r .). Żad
ne jednak z tych przedstawień nie 
zdobyło większego rozgłosu, nie do
rzuciło nowych elementów do wiel
kiej aktorskiej tradycji zapoczątko
wanej przez Kudlicza, Nowakow
skiego i Żółkowskiego. 
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FREDRO NA NASZEJ SCENIE 
24.11.1951 „Zemsta". Reż. R. Gella, scen. A. Marr 

15.12.1952 „śluby panieńskie". Reż. i scen. S . Cegielski 

28. 4.1953 „Mąż i żona". Reż. i scen. S. Cegielski 

26. 3.1954 „Damy i huzary". Reż. Z. Koczanowicz, scen. A. Stańkowski 

9. ą.1955 „Gwałtu co się dzieje". Reż. S. Milski, scen. A. Stańkowski 

· 17. 3.1960 „śluby panieńskie". Reż. S. Domańska, scen. W. Brzoza 

5. 3.1961 „Dożywocie" . Reż. A. Nowak, scen. W. Brzoza 

29. 9.1965 „Zemsta". Reż. E. Aniszczenko, dek. J. Pożakowska, kost. 
A. Bunsch 

6. l.1968 „Pan Jowialski". Reż. S. Domańska, scen. B. Wolniewicz 

17.10.1968 „Damy i huzary". Reż . S. Burczyk, scen. T. Ponińska 

'-27. l.1973 „Pan Geldhab". Reż. B. Augustyniak, scen. L. Kossakowska 

KULT PISARZA 
Wciąż powtarzam: kochajmy Fre

drę takim, jakim jest, bo to jest o
statecznie najlepszy sposób brania 
pisarza. Kult pisarza powinien się 

wspierać na rzetelnym fundamencie; 
inaczej, skoro fundament zacznie się 
kruszyć, i z kultem może być kru
cho. Za wiele, powiedzmy sobie, za 
wiele się dokoła Fredry nałgało! 

Tadeusz Boy-Żeleński, Obrachunki 
fredrowskie, 1934. 

Nasze premiery 

Jaroslaw Abramow: KLIK KLAK. Reż. Stanisław Bieliński. Scenogr. Marek Nitecki. 
Oprac. muz. Janusz Menzel. Premiera 5.XJ.1972. Od lewej: Teodor - Zdzisław Gru

dzień, Kornelia - Kazimiera Starzycka, Grzegorz - Jerzy $!iwa 
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Z-ca Dyrektora 
JAN GAJEWSKI 

Z-ca dyrektora ds. finansowych 
KAZIMIERZ KASZKUR 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ ROGOWSKI 
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Rekwizytor 
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Sufler 
Grażyna Ossadnik 

L.lJ'BUSKI TEATR IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE. zESzy. 
rY TEATRALNE. Redakcja: MARTA FIK, STEFAN WACHNOWSKI. Projekt okład· 

k1 : BARBAB~ WOLNIEWICZ. Zdj. : CZESŁAW ŁUNIEWJCZ. llustr. JOZEF BUR-
• LEWICZ 

Druk : Zielonogórskie Zakłady Graficzne zam. 372 - aoo e gz. A5 - G-3/3 



ALEKSANDER 
f-REDRO 

PAN GELDHAB 
Pan Geldhab 
Flora 
Książę Radosław 

Lubomir 
Major 
Lisiewicz 
Konto 
Piórko 
Komisant 

OSOBY: 

oraz 

Jerzy Sliwa 
Teresa Leśniak 

Hilary Kurpanik 
Wiesław W ołoszyński 

Ireneusz Karamon 
Waldemar Kwasieborski 

Cyryl Przybył 

Józef Michalcewicz 

pokojowa, krawiec, kamerdyner, służba 

Scenografia 
ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Opracowanie muzyczne 
ANDRZEJ FRONCZAK 

Reżyseria 

BOGDAN AUGUSTYNIAK 
Asystent reżysera 

HILARY KURPANIK 

PRE M IE RA 27 STYCZNIA 1973 R. 


