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Długi, bo przeszło osiemdziesięcioletni , żywot Aleksandra 
Fredry (1793- 1876) przebiega równolegle do kilku okresÓ\· w 
histor ii narodu polskiego i histor ii jego literatury . Gdy w roku 
1812 trzy nastoletni M ickiewicz obserwował przemar z wojsl' 
W ielk iej Armii napoleońskiej przez 1 owogródek , dziewiętna
stole tni kapitan Fredro brał bezpośredni udział w wyprawie 

Tapoleona I na Moskwę. Stary już Fredro patrzał na klęsl'ę 
powstania s tyczniowego i później jeszcze upadek Napoleona 
Il I i drugiego cesarstwa. W chwili przyj ś ia na świat autora 
„Zemsty" i „Slubów panieńskich" żyli jeszcze w ielcy poeci 
polskiego Oświecenia: Krasick i, Trembecki, Zabłocl i, ostatn io 
zaś lata jego życia zbiegają się z pierwszym okresem twórczoś
ci O rzeszkowej i pierwszymi utworami Prusa. 
Fredro urodził się zapewne 20 czerwca w Surochowie pod J a 
rosławiem w zaborze austriackim jako trzeci syn z dziewię 
ciorga rodzeństwa . Pochodził z p odupadlej rodz iny szlachec
k ie j, która dzięki zapobiegliwości i gospodarności ojca poety, 
J acka Fredry , „awansowała " znów społecznie uzyskując ' '' 
roku 1822 tytuł hrabiowski. Ród poety , wbr ew u trzymywane j 
w rodzinie tradycj i, nie wy\·\rodzil ię bezpośrednio od wo je
w ody podolskiego i znanego pisarza XVII-w iecznego Andrze ja 
Maksymiliana Fredry, k tórego Aleksand er obrał nie jako za 
patrona swych komedii, dając prawie każdej z n ich motto z 
jego Przysłów mów potocznych. 

Początkowo wykształcenie , i to nader skąpe, odebrał Fred
ro ty lko w domu, uzupełniając je czasem i pogłębiając samo
dzielnie . Szybko zresztą, bo w r. 1809 za przykładem starszych 
braci zgłasza się na ochotnika do szeregów ks. J ózefa Ponia
towskiego. Twardą szkołę życia przeszedł w latach 1812-1814, 
od wyprawy na Moskvvę, gdzie zdobył złoty krzyż V irtut i Mi
litari, przez Berezynę, krótką niewolę, aż po udział w bi tw ach 
p od Dr znem, Lipskiem i Hanau, za co olrzymal order Legii 
Honorowej. Doświadczenia wojen napol eońskich i przeżycia 
tego okresu znalazły wyraz artystyczny w pamiętniku „Trzy 
po trzy" napisany m po r. 1840 : bo ha ter tego okresu, żołnierz 



napol eoński, przewinie się przez kilka komedii , z których prze
de wszystkim „Damy i Huzary" (1825) i „Przy jaciele" (1826) 
są mu poświęcone . Wynikiem przeżyć napoleońsk ich Fredry 
był kult honoru, wierności żołnierskiej, a jednocześnie poczu
cie rozczarowania i zawodu. Po powrocie do kra ju rozpoczy n a 
F redro żywot gospodarza, najpierw wspólnie z ojcem w Beń
kowe j Wiszni, potem samodzielnie w Jatwięgach , urozmaica
j ąc sobie czas wypadami na zabawy i bale karnawałowe do 
stolicy zaboru austriackiego, do Lwowa. W roku 1828 po 
śmierci ojca obejmuje gospodarowanie majątki em za sieb ie i 
za br aci. W tymże roku po zwolczeniu wielu przeszkód ż eni 
się z Zofią z Jabłonr.vvskich Slrnrblrnwą Nowe obowiązki , o
s i ągnię te szczęście osobiste, a zwłaszcza niechętny i nieufny 
st osunek do powstań sprawiły, że Fredro nie bierze bezpośred
nio udziału w powstaniu l istopadowym, poza pracą w Obywa
telskim Komitecie Pomocy dla Powstan ia, utworzonym w e 
Lwowie. Wyrazem uczuciowego i patriotycznego stosunku do 
wydarzeń 1830 r. jest „Dziennik wygnańca" , uj ęty w formę , 
wspomnień sybiraka . Nie znalazło n atomi:lst powstanie odbi
cia w twórczości komediowej Fredry. 

Pozycja społeczna Fredry, jego niepospolta umysłowość , 
rze teln ość, trzeżwy sąd , zasługi liternckie oraz głębokie poczu
cie obywatelskie, stawiały go na jednym z pierwszych m iejsc 
wśród przedstawicieli bogatego zeminństwa galicy jskiego. 

W lat ach 1832- 1848 bierze czynny udzi~1l \V życiu politycz
no-społecznym tej prO\vincji, najpierw jako poseł do Sejmu 
Stanowego, będącego namiastką samorządu prowincjonalnego, 
następnie jako deputat, tj. członek Wydzialu Stano\-»ego, m i
ni a turowej reprezentacji społeczeństwa prz:v gubernialnym 
rządz i e galicy jsk io. W roku 1842 zrzekł się tej godności . N ie 
bez wpływu na tę decyzję były niepowodzenia w zabiegach o 
v~ybudowaniP kolei, mającej połączyć Lwów z Krakowem , jak 
row111ez od:11owct władz centralnych w sprawie stosowania j ę 
zyka polslnego w sądownictwie. 

Działalność Fredry na terenie Se,imu Stan owego przypada 
na okres,w którym Galicja staje się, centrum Konspiracji 
politvczne,i na okres ostrych sporów idl'ologicznych, zasilanych 
przezrde e płynące z emigracji, i to zarówno ze strony Towa
rzystwa Demokr atycznego, jak i z kręgu Adama Czar torys
k iego . Fredro, zacięty wróg wszelkiej konspiracji , a zwłasz cza 
radykalne.i , społecznic, legalista - zwolennik stopniowych 
zmian S}i()łecznych przeprOWClclzonych przez powalan e do tego 
organa wła dzy - bliższy był raczej tej drugie j orientacji, wy-

stępował w obronie interesów swej klasy ale nie podziel ał po
glądów skrajny ch konserwatystów. Należał do grona światlej
szych i bardziej postępowych obywateli , którzy w r amach 
nawet ograniczone j działa lności Sejmu Stanowego podejmo
wali próby uregulow ania stosunków dworu i wsi, a w dalszej 
konsekwencj i uwłaszczenia chłopów drogą wykupu i odszko
dowań dla obszarników, występowali w obron ie au tonomii 
prowincjonalnej przeciw rosn ącej wciąż wszechwładzy austria
ckie.i biurokrac ji. 
Wycofuj ąc s ię z Wydziału Stanowego nie uchylał s ię Fred

ro od pracy społecznej . W roku 1844 wypowiedział si ę n a te
mat r egulac ji stosunków właścianskich w memoriale wystoso
wanym z inic ja tywy T. Wasi lewskiego - czołowego działacza 
w bardziej pos tępowym ugrupowan iu szlacheckim - do władz 
prowinc jonalnych celem poparcia zabiegów se jmowych w 
sprawie zniesien ia pańszczyzny. Po wypadkach lutowych 
1846 r oku tzw. rzezi galicyjskiej znów zabiera głos . Zapewne 
z inicja tywy Alfreda Potockiego - jednego z najczynnie jszych 
szych działaczy st ronnictwa konserwr,tywnego w G alicji, oraz 
na żądanie lir. R. Stadiona, „nadzwyczajnego pełnomocnego 
komisarza r.adwornego", wysłanego celem zbadania n a m iej
scu sytuacji, pisze Fredro pt. Uwagi nad stanem socjalnym 
w Galicji. Szeroko pr zed ostatecznym zredagowan iem dysku
towany, memoriał t en wyraża nie tylko osobiste pogl ądy i 
dezyderaty Fredry, ale również reprezentuje opini~ szerszy ch 
kół ziemian gal icyjskich . Zawiera bodajże podwaliny powsta
łe j w póżniejszym czasie orientacji politycznej proaustriackie j . 
Wys tępuj ąc ost ro przeciw austriackiej biurokracji w Galicji, 
wśród niej wskazcijąc inspiratorów rzezi galicyjskiej , stojąc 
ciągle na st anowisku autonomii legalizmu w st osunkach 
społecznych, w skazuje Fredro na konieczność współpracy 
szlachty i t r onu w ich obopólnym interesie w walce pr zeciw 
ideom r ew olucyjny m i ev:cntualnemu niebezpieczeństwu 
zewnętrznemu . 

Na uwagę zasługują wystąpien ia Fredry w okresie Wiosny 
Ludów w roku 1848. Wśród trzech najwyraźniej zarysowanych 
wówczas ugrupowań społeczno-politycznych: skrajn ie konser
watywnego (magnackiego), bardziej postępowego („młodoszla
checkiego") i legalnie demokratycznego (ze Smolką i Ziemiał
kowskim na czele) skupiającego głównie mieszczaństwo i r a· 
dykalniejszą drobną szlachtę - Fredro jak i w poprzednim 
okresie znala zł s ię w drugim ugrupowaniu. Niektóre fa kty 
zdają się świadczyć nawet o pewnych przejściowych sym pa-



tiach poety dla obozu demokratycznego. Tak np. wraz z wielu 
innymi podpisał 18 marca adres ułożony przez Smolkę i to
warzyszy, domagający się kra jowej autonomii, powołania no
wego sejmu, będącego reprezentacj ą wszystkich klas narodo
wych, utworzenia Gwardii Narodowej, przyj ęcia zasady całko
witej równości obywatelskiej i politycznej dla wszystkich 
klas i wyznań. Podpisawszy t en adr es, uważał go za podstawę 
dalszego działania. Stojąc n a gruncie jego wytycznych, sprze
ciwiał się ostro (man ifestując to osta tecznie wyjściem z sali), 
gdy 5 kwietnia gubernator Stadion usiłował ożywić nie zwo
ływany od kilku lat Sejm S tanowy i stworzyć manekinową 
reprezen tacj ę społeczeństwa. 

Wraz z J. Dobrzańskim - czołowym publicystą lwowskim, 
jednym z naj bardz iej aktywnych działaczy postępowych owe
go czasu - równie ostro interweniował w sprawie zniesienia 
cenzury. Gdy 13 kwietnia na publicz nym zgromadzeniu we 
Lwowie utworzona została Rada Narodowa, w pierwszych 
jej pracach uczestniczył również wybrany do nie j Fredro. Z 
chwilą uformowania się Gwardii Narodowej były napoleoń
czyk objął dowództwo kompanii w I ba talionie. W imieniu 
tejże Gwardii wraz z jej dowódcą protestował pisemnie prze
ciw samowolom Stadiona. Niebawem jednak zniechęcony 
ch ory usunął się na wieś. 

Udział w wypadkach lwowskich Wiosny Ludów zakończył 
właściwie działalność pol ityczno-społeczną Fredry. Wybrany 
jeszcze raz w roku 1861 posł em większej własności z ziemi 
samborskiej do pierwszego Se jmu Kraj owego, po k ilku mie
siącach złożył mandat wycofuj ąc się całkowicie w zacisze do
mowe. Był to j u ż okres załamania i pogłębiającego s ię r egre
su ideowego Fredry. Kryzys przekonań zaczął się u poety ·;,
jakiś czas po r. 1848. Wpłynęły nań zarówno rozgor yczenie i 
zawód spowodowany nieszczęśliwym zakończeniem Wiosny 
Ludów, wzmożeniem przez zaborcę u cisku narodowego jak i 
osobiste przykrości (proces o zdradę stanu, wytoczony mu 
przez władze zaborcze), jak t ż podupadaj ące zdrowie i cho
robliwie zwiększające się samotnictwo. Głębszym może powo
dem były nieu chronne zmiany zachodzące pod wpływem zwy
ciężającego kapitalizmu, który zdaniem Fredry był głównym 
wrogiem jego klasy, w tym sam ym stopniu co idee r ewolucji 
społecznej , i przeciw któremu zawsze występował w swe j 
twórczości . Spędziwszy la ta 1850-55 w Paryżu, gdzie przeby
wał jego jedyn y syn nie mogący z powodu udziału w kampa
ni i węgierskiej 1849 r . wrócić do kra ju, po powrocie osiadł n a 

„ 

stałe we Lwowie w swym dworku na Chorążczyźnie. Zamk
nąwszy się w kółku rodzinnym, nie udzielając się publicznie 
kontynuował swą twórczość literacką jeszcze przez kilka lat. 

W r oku 1865 społeczeństwo złożyło hołd pisarzowi w uro
czystym obchodzie, połączonym z wręczeniem pamiątkowego 
m edalu. 

Zmarł Fr dro 15 lipca 1876 r. we Lwowie, prawie że nie 
znany osobiście pokol niu wyrosłemu w latach jego odosob
nienia. 
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Koleje twórczości 

Główny dorobek artystyczny Fredry stanowią komedie. 
Tworzył również bajki, okolicznościowe wiersze, ulotne poe
zje, jest autorem nadzwyczaj zajmującego pamiętnika Trzy 
po trzy zabawnych Nieszczęść nieszczęśliwego męża oraz 
zbioru aforyzmów Zapiski starucha, pisanych prozą : użyczał 
swego talentu i sprawom publicznym - ale trwałe i wysokie 
miejsce w historii literatury polskiej zdobył sobie jako kome
diopisarz. 

Twórczość komediowa Fredry dzieli się na dwa okresy: 
lata 1818-1842 i 1857-1868. W pierwszym okresie powstały 
najwybitniejsze arcydzieła talentu poety, jak Pan Jowialski 
(1832), Śluby panieńskie (1833) i Dożywocie (1835). Najwcześ
niejszym dojrzałym utworem scenicznym Fredry jest Pan 
Geldhab (1818), przL•dstawiający zabiegi spanoszonego dorob
kiewicza, kupca niemieckiego pochodzenia, o zdobycie książę
cego tytułu drogą malżcństwa córki. Drugim jest Mąż i żona 
(zapewne 182 1), przenikliwa krytyka obyczajowości małżeń
skiej w wyższych sferach towarzyskich. Oprócz pomniejszych 
należy tu wymienić Cudzoziemiczyznę (1822), wyśmiewającą 
modę bezkrytycznego naśladowania wzorów obcych, wspom
nianą już doskonałą farsę Damy i Huzary, Przyjaciół, najbar
dziej chyba osobistą komedię, drugą zabawną farsę. Nikt mnie 
nic zna (1825) oraz jednoaktówkę Odludki i poeta (1825), jedy
ną komedię Fredry z pełnym uznaniem przyjęta przez kryty
kę romantyczną, choć niezbyt właściwie przez nią rozumianą. 
Po roku 1827 geniusz twórcy poety na krótko przygasa, by w 
latach popowstaniowych rozbłysnąć wymienionymi już arcy
dziełami. 

Od roku 1842 na przeciąg lat piętnastu następuje przerwa 
w twórczości komediowej Fredry. Mimo stałego powodzenia 
scenicznego jego sztuk, poeta przestał pisać zacinając się w 
milczeniu. Bezpośrednim powodem tej decyzji były ataki w 
prasie literackiej ze strony obozu rewolucyjnie demokratycz
nego, wynikłymi z różnicy przekonań ideowych. Pierwszy 
atak wyszedł spod pióra S. Goszczyńskiego w artykule Nowa 
epoka poezji polskiej. Goszczyński, będąc jednym z założycieli 
tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego w Galicji, nie zna
lazłszy u Fredry spodziewanego poparcia w sprawie założenia 
czasopisma literackiego, wystąpił póżniej przeciwko niemu 
zarzucając jego twórczości brak ducha narodowego, kosmopo-

lityczny wzór francuskich . Jeszcze bardziej niesłuszną krzyw
dzącą, a nawet wręcz oszczerczą ocenę twórczości F_redry za
wierała anonimowa (być może L . Dunin-Borkowsluego) roz
prawa Uwagi ogólne nad literaturą w Galicji, zamieszczona w 
1842 r. w pozna11skim „Tygodniku Literackim" . Nie słysząc 
żadnego głosu w swej obronie, urażony i skrzywdzony autor 
zamilkł. Głębiej utajonym powodem mogła być konfrontacja 
własnej twórczośc i z napływającą już po r. 1835 twórczością 
romantyczną Fredro, być może, zdawał sobie sprawę, że jego 
twórczość nie dorównui e utworom emigracyjny m pod wzglę
dem społecznej i narodowej wagi poruszanych zagadnień, że 
rodzaj jego talentu stawia go niejako na uboczu głównego nur
tu literackiego epoki. 

W każdym razie wytrwał w uporze do końca życia, ustępu
jąc o tyle tylko, że w ogóle zaczął znów pisać. Jednakże ko
medii tego okresu nie publikował ani nie uprzystępniał dla 
sceny. Pierwszą chyba (bo chronologia utworów tego okresu 
nie jest całkowicie pewna) komedią z t ej grupy jes t wielki 
człowiek do małych interesów (1854-1855) , ukazujący w kary
katurze postać prowincjonalnego polityka galicyjskiego, dzia
łającego w okresie skrępowania wszelkiej inicjatywy politycz
no-społecznej. Następną być może jest Wychowanka (ok. 
1854-1855), w której poprzez dramatyczne dzieje wychowani
cy Morderskich piętnuj e Fredro ówczesną moralność rodzinną 
w kołach ziemiańskich, jak w innych komediach usiłował wy
razić swój niechętny i krytyczny stosunek do nowej obyczajo
wości i moralnośc i zwycięskiego kapitalizmu. Należy tu wy
mienić m.i.n. Co tu kłopotu (1858), Ożenić się nie mogę (praw
dopodobnie 1859), Teraz (1862). Na osobną uwagę zasługują 
dwie komedie o podłożu politycznym: udramatyzowana „baję
da" Brytan Bryś (koniec 1860- pocz. 1861) ornz Rewolwer 
(1861). Dla przedstawienia w satyrycznym świetle stosunków 
panujących w ówczesnej Galicji posłużył się autor w pierw
szym wypadku alegorią zwierzęcą, w drugim przeniósł akcję 
do innego kraju, mianowicie do księstwa Parmy. Zamyka 
drugi okres Ostatnia wola ( 1867-1868) . 

Nadzwyczaj interesujące, niekiedy wprost rewelacyjne od 
strony poruszonej w nich problematyki, komedie te nie do
równują jednak artystycznie głównym utworom okresu 
pierwszego. 

Osobowość twórcza Fredry rysuj e się jako zjawisko zupeł
nie wyjątkowe w literaturze polskiej. Żyjąc mianowicie i 
tworząc współcześnie z kilku pokoleniami i prądami literacki 



mi, przechodził obok nich samotnie, własną indywidualną dro
gą. Czerpał oczywiście z tradycji rodzimej i obcej bardzo wie
le, lecz przetwarzał to na swój sposób na gruncie współczes
nej rzeczywistości. Z natury zamknięty w sobie, wy chowany 
i rozpoczynający twórczość w środowisku i dzielnicy ubogiej 
literacko, z niewielkim bagażem wiedzy, większym nieco do
świadczenia życiowego, kształtował typ owego pisarstwa sa
modzielnie. 

Najbliższą Fredrze jest tradycja literacka polskiego Oświe
cenia . Podejmuje on i twórczo rozwija linię komediowego rea
lizmu podchwytuje niektóre tematy, lecz w idz ian e w nowej 
sytuacji. Przeciwny jest np. bezkrytycznemu przejmowaniu 
wpływów obcych ale o ile w epoce Oświecenia była to m oda 
francuszczyzny, Fredro, bystry obserwator obycza j owośc i , jest 
świadkiem i krytykiem anglomanii. Literatura i publicystyka 
oświeceniowa jako jedno z zadań podejmowała obronę miesz
czanina, w którym widziała możliwego sojusznika szlachty w 
spodziewanej rewolucji burżuazyjnej . Fredro natomiast był 
świadkiem, jak ten mieszczanin (Geldhab) wzbogacić się i za 
pieniądze usiłuje przechwycić przywileje najwyższych klas. 
W późniejszych latach przerażał go triumf kapitału, toteż w 
Dożywociu pogłębił jeszcze jego krytykę. Przede wszystkim 
przejmuje Fredro z Oświecenia główny swój gatunek literac
ki - komedię, jako najbardziej odpowiadającą jego uj ęciu rze
czywistości. Przyjmuje niektóre elementy poetyki pisarzy 
Oświecenia, np. charakteryzowanie postaci za pomocą tzw. 
znaczącego nazwiska. Lecz o ile w komedii oświeceniowej wy
rażało ono główną i jedyną cechę dan ej postaci, uwypukloną 
celowo przez autora kosztem prawdziwości psychologiczn e j -
to u Fredry oznacza ono jakąś j edną przez autor a podkreśloną 
cechę, wokół której buduje on pełny charakter, prawdziwy 
psychologicznie, realny życiowo, jak np. Raptusiewicz, Mil
czek, Jowialski. 

Wszystkie t e „zapożyczenia" przemnaża przez swój niepos
polity talent urodzonego realisty i humorysty. 

Debiut komediowy Fredry przypada na czas panowania 
pseudoklasycyzmu, rozwój i wzrost twórczości następuj e w 
okresie walki pseudoklasyków z młodymi romantykami. Fred
ro nie bierze udziału w tej walce. Z królującymi w Warsza
wie pseudoklasykami poza pokrewieństwem klasowym n ic go 
nie łączyło . Do romantyzmu, t ego głównego współczesnego 
mu prądu, ustosunkowuje się różnie. Stojąc na gruncie zdro
wego rozsądku i realnych wymogów życia, wyśmieje w No-

wym Don Kiszocie preromantyczne mrzonki i urojenia anty
r ealisty cze. W grotskownym świetle (Pierwsza lepsza) ukaże 
romantyczną pozę znużenia światem . W takim samym świet
le w Gwałtu co się dziej e postawi wczesnoromantyczny histo
ryzm up iększa j ący, gloryfikuj ący przeszłość szlachecką, prze
ciwstawioną współczesności. Równocześnie jednak i sam, we 
własnym uj ęciu, sięgnie do przeszłości, by jak Mickiewicz w 
Panu T adeuszu, ukazać w Zemście - z wysokim artyzmem i 
pełnym zrozumienia humorem - prawdę o zanikającym świe
cie szlacheckim końca XVIII wieku, jego typy i obyczajo
wość, bez chęci wyciągania jakiejś nauki dla przyszłości. 
Podobnie wygląda stosunek Fredry do zagadnienia miłości 
romantycznej. Obca mu jest uczuciowość sentymentalna, o
kiem trzeźwego obserwatora widzi, że nawet najgorętsze po
rywy miłosne rozbić nie mogą o tak prozaiczną rzecz jak pie
n iądze, ale sam głęboko uczuciowy, podejmie temat rozkwita
jącej miłośc i i z nie znaną przedtem subtelnością i prawdą 
psychologiczną przeprowadzi jej analizę w Slubach pamen
skich. Ludowość naczelne zagadnienie ideologiczne i artystycz
n e romantyzmu - współczucie dla niedoli chłopa hasło 
powrotu do natury, sięgnie do wzorów i t ematyki poezji lu
dowej, „poezji gminnej" - nie występuje w twórczości Fred
ry. Tylko epizodycznie pojawiają się przedstawiciele ludu w 
Nowym Don Kiszocie. W Ludzie jak i w n:ieszczaństwie wi
dział przeciwników swej klasy . Nigdzie w swych utworach 
nie odtwarza z pełnym zrozumieniem tych sił społecznych. 
Jednakże czerp i ąc z bogatej tradycji literatury plebejskiej, 
głównie XVII w., przetwarzając niektóre zawarte tam wątki 
wzbogaca współczesną sobie literaturę o ludowość plebejską i 
je j zdrowy rozsądek. 

Różnił się przede wszystkim Fredro od romanty ków w za
łożen iach ideowych . Związany ideologcznie ze swą warstwą 
społeczną, choć przewyższał ją jednością w idzenia procesów 
społecznych, nie zawsze rczumiał konieczności rozwoju histo
rycznego. Stąd płynęło jego negatywne nastawienie do rewo
lucy jnych dążeń romantyków. Stąd i w W)'niku odosobnienia 
pochodził chorobliwy wprost wstręt pod koniec życia do 
okrzepłego już kapitalizmu, satyryczny ton w stosunku do 
przedstawi c ie l iświat a burżuazyjnego i jego moralnośc . 

Niezmienną wartością dorobku literackiego Fredry jest 
jego dowcip i humor, zdolność wnikliwego i wielostronnego 
oglądania zjawisk. Toteż choć Fredro jest obrońcą, a nawet 
wielbicielem szlachetczyzny, swojskości i tradycji, nie sta je 
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siq jej chwalcą . Przekazu je w swych kom ediach bardzo szero
ki wachlarz t ematów i cech obyczajowych swej epoki, sylwet
ki ludz i sobie współczesnych, nakreślonych z taką prawdzi
wością i z taką znaj omością psychiki ludzkie j, jakich przed 
n im i przed Mickiewiczem nie spotykamy w luteraturze pol
skiej. Nie przechodzi obojętnie obok zjawisk będących w krę
gu jego obserwacji, choć różn ie s ię do n ich ustosunkowuj e. 
Talent Fredry, m ist rzostwo w przeprowadzeniu intrygi i 
mistrzostwo scenicznego j ęzyka nadają jego komediom wysoką 
rangę artyzmu, stawiając niektóre z nich w rzędzie arcydzie ł 
1 i tera tury polskie j. 

„Śluby" - jedno z największych arcydzieł 

Takim arcydziełem są Śluby panieńskie . Komedia napisana w 
pierwszej wersji w roku 1826-27 pt. Nienawiść mężczyzn, w 
ostatecznym kształci e powsta je w r . 1832. Czas akc ji utworu 
jest współczesny jego powstaniu. Miejscem akcji jest ter en 
najbliższy sercu poety , wiejski dworek, położony gdzieś n a 
Lubelszczyźnie , na której lokuje Fredro kilka innych swoich 
komedii, np . Damy i huzary. 

Podwój ny tytuł kom edii : Śluby panieńsk ie , czyli Magne
tyzm serca, od r azu n aprowadzona n a intencję poe ty i główny 
t emat utworu. Owe „Śluby" - to wyraz prawa k obiety do 
wolnego wyboru w dz iedz inie uczucia „magnet yzm ser ca" 
(termin zaczerpnięty z m odnej w początku XIX w . t eorii 
magnetyzmu zwierzęcego t j. zdolności oddziaływania na in
nych za pomocą fl u idu istni ejącego rzekomo w ciele ludzkim), 
czyli przyr odzona n iejako skłonność dwu serc - to wyr az 
przekonania , ż e tylko więzy uczuciow e mogą prawdziw ie po
ł ączyć dwoj e ludzi. Oba t e p rzekonania są wspólne Fredrze i 
romantykom, z tym jednak, że nie pokrywaj ą się w pełni. 
F r edr o bowiem nie roz umiał is toty buntownicze j miłoś ci r o
mantycznej, raziły go jej sentymentalne objawy, a •jednocześ
n ie znał ówczesny obyczaj kojarzenia małżeństw przede 
wszystkim w oparciu o rachuby majątkowe. Toteż w Ślubach 
pan ieńskich dla uniknięcia zgrzy tów dobierania partnerów 

9dpowiadających sobie pozycją majątkową i pochodzen iem. 
Sluby panieńskie ukazują dwa r odza je miłości . Bar dzo zręcz
nie przeprowadzona intryga udawania, że miłość rom anty czn o
sentymentalna, łzawa, lubująca się w cierp ieniu , którą repre
zentuj e Albin, nie prowadzi do celu. Takiej m iłości przeciw
tawia autor męską miłość Gustawa, urzekającego młodością, 
t emperamentem, osobistym czar em i dowcipem . „Nie bądź 
Gustawem - lecz kocha j wesoło" - doradza Radost Albino
wi. Notabene w zwrocie tym widzą niektórzy badacze Fr edrv 
aluzję do Gustawa z IV części Dziadów. Nie wydaje s ię to 
słuszne , gdyż wątpliwe jest by Radost, szlach cic gospodarują
cy na wsi, który nie wie n awet, co to jest magnetyzm, już 
ok. 1825 r. znał tak dobr ze utwory Mickiewicza, żeby z n ich 
aż cz erpać porównanie, przy tym łatwo uchwytne i dla Albi
na. Fredro świetny k onstruk tor czuły na realizm motywacji 
nigdzie ,w _komedii nie naprowadza n a ten wniosek. Raczej 
więc mowi tu Radost o swym bratanku, k tórego n ieustannie 
strofuj e za zbytnie trzpiotostwo. W Ślubach panieńskich sku
piły się w_szystkie główne cechy talentu komediowego Fredry. 
Był .on mistrzem w zawiązywaniu intrygi, w budowie akcji 
scemcznej i tworzeniu postaci działaj ącej . Mistrzostwo prze
prowadzenia akcji polega głównie n a t ym, że pisarz umie t ak 
:istawić na scenie swoje postacie i tak powiązać wydarzenia, 
ze osoby -charakteryzują s ię w działaniu, a widz sam bez do
d~tkowych wł_asnych wypowiedzi autora r ozumie jego inten
cje. Akcja w Slubach p anieńsk i ch toczy się żywo, skoncentro
wana jest wokół jednego tematu , nie rozprasza się na uboczne 
wątki. Między innymi dla te.i zawartości i j ednolitości tonu 
komedii zrezygnował Fredr o w ostatecznej formie Ślubów z 
zamierzonego pierwotn ie mocniejszego zaznaczenia nieszczęś
liwej miłości Radosta i pani Dobrójskiej. Działan ie postaci ko
m ediowych wynika z ich indywidualnośc i i zarazem właśnie 
w tym działaniu najpełnie j się one charakteryzują. U stawia 
Je autor kontrastowymi parami. Każda z tych sześ ciu osób 
jest inną, realisty cznie umotywowaną osobowością . Każda 
inaczej postępuj e . Inacze j kocha żywa jak iskra, przekorna 
Klara, inaczej r ozważna , delkatn a w u czuciach, wrażliwa na 
c ie~pienie bliźnich, wdzięczna w swej kobiecej ciekawości 
Am ela. I1~ac~e j p~ł~n młodz ieńczego ur oku Gustaw, a inaczej 
snu_Ją_cy się pk cien , celowo trochę przerysowany Albin . Nie
~meJ pełnymi ?sobowościami są Radost i pani Dobrójska, 
pierwszy - wu1aszek zakoch any w bratanku aż do słabośc i 
druga, uosobienie dobroci, lecz tradycyjn a w poglądach n p '. 



na zagadnienie małżeństwa. Nawet tok wypowiedzi jest cha
rak terystyczny dla każdej postaci. Długim i powolnie jszym 
w rytmie trzynastozgłoskowym mówi na ogół Al bin i starsi 
państwo. 

Jednozgłoskowcem, jako wierszem żywszym, dynamicznie j
szym posługuje się Gustaw i obie panny. Fredro był mistrzem 
w tej dziedzinie. J ego wiersz sceniczny jest przystosowany 
do wymagań uprawianego gatunku - komedii. Nie przestrze
gał ściśle reguł ry tmicznych, jak np. pseudoklasycy, posługu
jący się doskonale poprawnymi frazami r etorycznymi. Wiersz 
jego komedii wzoruje się na rytmie żywej naturalnej m owy. 
Dla uzyskania tej naturalności i żywości rozbija niejednokrot
nie jeden w iersz na kilka w ypowiedzi, np : 

ALBIN: J a ci ręczę. 
RADOST: I skąd wiesz? 
ALBIN : Wiem pewnie. 
RADOST: Daj Boże! 

z codziennej mowy płynie słownictwo. Stąd często u Fredry 
prowincjonalizmy, wyrażenia mniej eleganck ie , pospolite, a 
nawet niepoprawności składniowe . Całość zaś skrzy się dowci
pem i niezrównanym humorem . 

Ten humor jest również trwałą wartością artyzmu Fredry . 
śmiech jego posiada bogatą gamę odcieni, zależną od stosun
ku uczuciowego autora do pr zedstawionej postaci czy zjawis
ka. Bywa więc pogardliwy i gorzki, a nawet satyryczny, gdy 
wyraża krytykę i dezaprobatę . I by wa pełen ciepłego uczucia, 
serdecznego pobłażan ia , gdy autor chce wyrazić swą sympatię 

czy zrozumienie, gdy chce powiedzieć, że nawet śmiejąc się z 
kogoś uważa go za blisk iego ser cu. 

Tego drugiego rodzaju jest humor Fredry w Ślubach panień
skich. I on sprawia , że nic tam nie zakłóca pogodnej atmosfe
ry szczęśliwej miłości i spokojnego życia rodzinnego. 

HALINA SOŁDACZUK Ze Wstępu do w ydania „ślubów" , Paiistwowy 
Instytut Wydawn iczy 

Kierownik techniczny: 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej 

krawieckiej 

stolarskiej 

elektroakustycznej 

fryz jer sko-per ukarskiej 

Brygadier sceny 

Garderobiana 

Rekwizytor 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 

Jerzy Ryszard KOP ER 

- Michał PUKLICZ 

- Stanisław NASZCZYNIEC 

- Maria KOCHAN A 

- . Bolesław POŁOJKO 

- Jan SZOŁOMICKI 

- - Alfreda NOWAK 

- Mieczysł. ADAMKIEWICZ 

Eugenia ADAMK IEWICZ 

Czesław MARCINIAK 

- Teresa STUCZYŃSKA 

Biuro Obs~ugi Widzów prowadzi sprzedaż biletów indywdual
nych i zbiorowych oraz organizuje uroczystości i akademie 
dla zakładów pracy i instytucji. 

Kasa czynna jest codziennie (prócz poniedziałków) od godz. 
10.00 do 14.00 i-i1a godzinę przed rozpo_częciem przedstawienia. 

Telefon Kasy i Biura Obsługi Widzów: 225-16 

Redakcja programu: GRAŻYNA LASIK 



W repertuarze: 

JAN SZYMAŃSKI - „Krzywa płaska" 

MARIA GERSON - DĄBROWSKA 
- „Laleczka z saskiej porcelany" 

ALEKSANDER FREDRO „Śluby pai}ieńskie" 

.W przygotowaniu: 

STANISŁAW GROCH O-WIAK - ,_,Chłopcy" 

SŁAWO MIR MROŻEK- „ zczęśliwe wydarzenie" 


