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1. 

„( ... ) a ·co do Fredra, jego wiersz gładki 

jes t w u;ymanierowanie języka trybem 
francuskim., be: oryginalności, be:: indywi
d ualne j barwy, be: occienia charakterów. 
Płynny jak u.:oda, m a t eż smak wody („ .)". 

Cytat powyższy to zaledwie frag:-:1ent zbioro
wego ataku z 1835 r., któremu przt0wodził 

autor powyższego Seweryn Goszczyński. By 
móc zrozumieć istotę konfliktu, który spowo
dował artystyczną banicję (zresztą z własnego 
wyboru) wówczas już bardzo popularnego ko
mediopisarza musimy przywoływać tamten 
czas. Autor „Slubów panieńskich' ' dziś podnie
siony poprzez wspaniałe inscenizacje teatralne 
i obowiązkową lekturę do rangi klasyka, swą 
pozycj ę kształtował na początku lat 30 ub. 
wieku. Wtedy to ukazały się pierwodruki jak 

też miały swe premiery wszystkie jego dra
maty uznane za najlepsze. 

Lecz pocz::itek owych 30 lat to przeciez rów
nież czas,·. który żaden z historyków polskich 
ti.ie nazwałby okresem pogodnym, skłaniającym 
do śmiechu, komedii. Rozdzierana przez sąsia
dow Polska właśnie ostatecznie dogorywała 

przy łunach dogasającego listopadowego pow~ 
stania. Galicja pełna była zbiegów i emisariuszy 
zza Wisły. Lwów i Kraków pękały w szwach 
od tysięcy emigrantów. Cały kraj pełen był 

w1ęzmow politycznych, których katorżnicza 

droga miała zawieść na Sybir. Powszechnie 
odczuwano krzywdę zaborów; nienawiść owo
cowała spiskami, kolportażem nielegalnej lite
ratury, która miała zaspokoić duchowe po
trzeby. Taka literatura, taka sztuka była dobra, 
tą akceptowano, która kultywowała filozofię 

walki, uświęcała ofiary, na pomniki wynosiła 
polskość. Ten czas przyniósł ideał poezji roman
tycznej, spowiadał się „Dziadami" i groził 

„Kordianem". 
Gdy przemawia Mars (a w dziejach tej ziemi 

to niemal codzienność) inne muzy muszą mil
czeć; kategorie estetyczne stają się święto

l~radztwerp . Takiego widzenia polskości znaleźć 
u Fredry nie można. I choć hasło „Tylko świ
nie siedzą w kinie" pochodzące z czasów hi
tlerowskiej okupacji to inny wiek i inny kon
tekst; i choć bojkot telewizji i radia przez ak
torów po ogłoszeniu stanu wojennego, to jakby 
inna sprawa, to jednocześnie jest coś wspól
nego w takim, a nie innym odbiorze sztuki 
w okolicznościach, jak to się zwykło mawiać, 

wy ją tkowych. 
„Niemoralność, poziomość uczuć jeszcze 

trudniej wybaczyć poecie, jak karykaturowa
nie zdarzeń. Obok tej wady bledną inne 
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pnriujqce w komediach Fredry, jako ~o nie
dołężne cieniowanie charakterów, powszednia 
nienaturainość i deklamacja w roz.mou:ach, na
śladownictwo, a 11ielciedy żywe przyswajanie 
idoskiego !ub francuski ego teatru, u:ieczne 
tegoż samego ducha i kształtu dowcipki be;::: 
względu na charakrer, na położenie osoby, jed
nostajność stylu, oklepane miłosne intrygi, 
jednym słowem, v.:szystkie niedorzeczności 

pseudoklasycystycznych komedii". 

· To znów Goszczyński. 

Ciężko pisać w takich .,wyjątkowych" czasach, 
ciężko pisać w Polsce cokolwiek, a cóż dopiero 
komedie. 

2. 

Na przełomie 1826-27 r. powstaje pierwotny 
zapis komedii uznanej obok „Zemsty" za naj
wybitniejsze osiągnięcie Fredry. OtrzymuJe 
ona tytuł „Nienawiść mężczyzn". 

Rok później (w listopadzie 1828 r. ) odbyła się 
uroczystość zaślubin Fredry z Zofią z Jabło
nowSkich wieńcząc jedenastoletni z nią ro
mans. Miesiąc wcześniej Zofia ostatecznie 
otrzymała rozwód ze Stanisławem hr. Skarb
kiem. Tak długie oczekiwanie na możliwość 

poślubienia Aleksandra wynikała przede wszy
stkim z niechęci do niego rodziców Zofii -
królował jak zawsze konwenans. Przełomowym 
dla sprawy momentem było uzyskanie przez 
ojca Aleksandra - Jacka na dworze w Wiedniu 
tytułu hrabiowskiego dziedzicznego dla swej 
rodziny. Dziś tęskniąc za Wiedniem musimy 
pamiętać, że ' taki tytuł mogli otrzymać tylko 
ludzie lojalni względem zwierzchności, a był 

nią przecież zaborca~ · r' może to jeszcze jeden 
kamyik do . ogródka Goszc~yńskiego, i gdzie 
sens tegó? 
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Tych kilka faktów i myśli oddzieliło nas od 
-..v~1t:n1 związanego z komedią pt. „Nienawiść 

. lężczyzn". W ~832 r. Fredro nadał je j kształt 
C.5'.tate.::zny i tytuł pod jakim znam y ją obecnie 
- .. Sluby panieńskie, czyli magnetyzm serca". 
Niedługo potem sztuka ta miała swój debiut 
sceniczny we Lwowie. Stało się o 15 lut ego 
1833 roku. Trzeba dodać, że tu właśnie , n a 
~wowskiej scenie pod dyrekcją Jan a Nepomu
.::ena Kamińskiego do czasu zamilknięcia Fredry 
miały miejsce niemal wszystkie prapremier y 
'ego sztuk. 

Pierwsza była „Intryga naprędce" wystawio
!-:a 1 kwietnia (sic!) 1815 r. A dalej : „Mąż 

i żona., w 1822, .,Nowy Don Kiszot" w 1824 
ibyla to przeróbka „Intrygi naprędce" ), „Cu
dzoziemszczyzna" w 1824, „List'', „Damy i hu
zary" w 1825, „Odludki i poeta" oraz „Nikt 
mnie nie zna" w 1826, „Pan Jowialski" w 1832, 
„Sluby panieńskie"' i „Dyliżans" w 1833, „Zem
sta" i „Ciotunia" w 1834, „Dożywocie" w 1835. 
Poza Lwowem próbował wystawiać swe sztuki 
Fredro w Warszawie. Lecz bez powodzenia~ 

Trzeba wymienić tylko „Pana Goldhaba" 
z 1821 r. i „Zrzędność i przekorę" z 1822 r . 
Obie pokazywane w Teatrze Narodowym , kie
rowanym wówczas przez Ludwika Osińskiego. 

Kim był Aleksander jeszcze nie h rabia Fre-
. dra w 1815 roku, czyli w roku debiutu sce

nicznego swej pierwszej sztuki? Miał wówczas 
24 lata, i dopiero od kilku miesięcy przebywał 
w kraju gospodarując wraz z ojcem w r dzin
nej Beńkowej Wiszni i często odwiedzając 
Lwów. Wcześniejsze lata jego życia zupełniP. 

nie pasują do obrazu salonowego bawidamka 
skłonnego do francuszczyzny i płytkiej poezji 
- obrazu jaki rysował Goszczyński . 

W 1809 r. kilkunastoletni Alelksander _zgłosił 

się na ochotnika do w ojsk księcia Józefa Po-
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niatowskiego, które wkroczyły do Galicji. Naj
pierw był podporucznikiem, z czasem porucz
nikiem w 2 -pułku ułanów. W roku 1812 został 
kapit anem adiutantem-majorem 5 pułku strzel
ców konnych. Z nim odbył kampanię na Mo- ·. 
skwę. W paźdz ierniku odznaczono go złotym 

krzyżem Virtuti Militarii . W czasie odwrotu 
zachorowa ł w Wilnie na tyfus, skutkiem czego 
dos ta l si ę do niewoli. Zbiegł. Poprzez Lwów do
tarł do Saksonii . Brał udział w bitwach pod 
Dreznem, Lipskiem i Hanau. W 1814 r. został 
odznaczony Krzyżem Legii Honorowe j. Tegoż 

roku n a własną prośbę zwolnił się z wojska. 
P rzed powrotem do Galicji spędził jeszcze kilka 
m iesiqcy w Paryżu . Swe wojenne peregrynacje 
opisał · F redro pięknie w książce pt. „Trzy po 
t rzy" (pie r wsze kompletne wydanie w 1917 r.). 
Jaki więc był kiedy zamienił szablę na pióro? 

3. 

Z czasem nawet patriotyczne k;onwenanse 
nie zdołały zatrzeć bezspornych faktów - lu
d zie żyli , kochali się, rodziły się dzieci, coraz 
więcej widzów miały spektakle komedii hra
biego Fred ry. I co paradoksalne, zamilknięcie 

pisarza ty lko wzmogło zainteresowanie jego 
twórczością , przysporzyło mu wielbicieli. 

·Po śmierci Fredry (w 1876 r. we Lwowie) 
jego literacka spuścizna stała się nies tety przed
niiotem przeróżnych ideowych manipulacji . To 
co kiedyś dla Goszczyńskiego było dyskwali
fikujące, a więc brak „odpowiedniej" polskości, 

obecnie w komediach Fredry odnajdywano na 
siłę , tworząc paranoiczne wręcz konstrukcje in
terpretacyjne. Wszystko w duchu nieodzownej 
„misji spo łecznej", która musi towarzyszyć 

każdej twórczości , zgodnie z zasc,tdą, że jeżeli 

coś się podoba to coś w tym musi być, Ewen
tu alne n iekonsekwencje takiego rozumowania 
tłumaczono ingerencjami cenzury (tak właśnie) 
co w przypadku Fredry było wierutną bzdurą . 

Zmuszanie jakiegokolwiek· pisarza, czy ra
cze j naginanie jego dzieł do tego by były czymś 
inn ym niż były czy są, prowadzi zawsze do 
bzdury, do nieporozumień z czytelnikami, 

.-:>tr . 3 

z public~nością. Próby ubrania Fredry w kos
tium konwencjonalnego patrioty i cierpiętnika 

na rnodłę narodoweg~ mesjanizmu tylko po to, 
by jako jeszcze jeden świecił na „ołtarzu kl~

ski „, jest żenującą deformacją jego żywego 

i nade wszystko ludzkiego oblicza, a co naj
gorsze, jest deformacją jego utworów. Równ.ie 
chybione bywają próby swoistego „europeizo
w ania" jego komedii . ,.Polski Molier" - po
równanie, które już w swej genezie zdradza 
prowincjonalne kompleksy tak to widzących. 

Fredro to po prostu Fredro, i nie tylko jego .to 
dotyczy. Dla wnikliwego krytyka oczywistą 

jest różnica molierowskiej komedii typów peł
nej uniwersalizujących uogólnień i bogatej 
w lokalne szczegóły fredrowskie] komedii cha
rakterów. 

4. 

W twórczości Aleksandra hrabiego Fredry 
(lubił się tak pQdpisywać), również tej , której 
dano miano obscenów. artysta zawsze w ygry
wa z satyrykiem, moralizatorem czy nawet 
libertynem. Owe często wyklęte utwory poety 
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są koniecznym i wcale me pornograficznie pry
rr..i tywnym uzupełnieniem jego portretu: 

„W ciemnym pr zedsionku czekałem 
czasami, 

;ak na przesmyku, ukryty za drzwiami, 
I pokojówkę, gdy weszła przypadkiem, 
Wiodłem za sobq, schwyciwszy ukradkiem 
„Ej, Panie ... ej, pfe, kto nadejdzie .. . Panie!". 
Szepce, a jednak i chwili n ie stanie, 
Lecz idzie w m iejsce upatrzone w przódy, 
Na jaki murek lub na ciemne schody . 
Tam gniotąc usty o ścianę opieram, 
Lekko spódniczkę z koszulkq poddzieram ... 
Już me kolana między ko L~.nami, 

Pieszczę się trochę z ciepłymi udkami, 
Z małym kędziorkiem, k tóry każdy lubi, 
Co swą gęstwinkę aż na brzuszku gubi ... " 

. ( ... ) 
Bohaterami utworó v F redry, bohaterami jego 

komedii są żywi ludzie. Coraz mniej jest 
w nich sztuczności, · coraz mniej sytuacji fasa
dowych. W dramacie, później na scenie, istnie
j ą tak jak w toczącym się poza murami teatru 
życiu. To właśnie Fredro uwolnił komedię 

polską z niewoli kanonu, nadał jej cech.,. ko
medii nowoczesnej. U podstaw tego wszystkiego 
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na pewno był jego stosunek do życia, jego 
tego życia pojmowame: 

„Móu,cież więc , m ówcież, czy choć jedna 
przecie, 

Czy ciw c ra:: 1eden dam.a w waszym 
świecie, 

W środku zbyt czułej , j ... roboty, 
Dozna cokolw iek sumienia zgry zoty? 
Nie ! - je$izcze w ierzgajqc nogami 
Gniewnie m ówi: „Dopychaj, moń Ami!" 
I tylko wtenczas, pewne, „ej, pfe!" woła, 
Gdy .1ą kto j„. już więcej nie zdoła". 

Dziś patrząc na całą twórczość Fredry nie 
mamy wątpliwości, że świadomie czy podświa
domie była ona programowo antyromantyczna. 
Lata spędzone w siodle, marne jedzenie, wszy, 
choroby, bliskość śmierci - wszystko to wy
kształciło w nim uczciwy niesmak do peruk, 
pufum i „picowania". W jego utworach zaw
sze nad urojeniem zatriumfuje serce, a spryt 
i rozum zwydężą konwenans: 

„Głoszę więc sztukę, której liczne światy 
Ciągle hołdują niepomnemi laty. 
Sztukę j„., z której t o użycia 
Tryska zdrój czysty rozkoszy i życia". 

TA.RN OWSKI TEATR IM. L. SOLSKIEGO 

Rozncc:.itość form literackich, różnorodność 

i swoboda ar tystycznego łączenia elementów 
komi znych szły w parze z bogactwem i zmien
nością biografii hrabiego Aleksandra. Nie dziwi 
więc u niego kult erotyzmu i wiernośc jednej 
miłości przez w iele lat. Nie może też dziwić 

owo milczenie, które jak się potem okazało, 

było rozsądnym wycofaniem się, gdy zaczęło 

brak wać weny. W całym swym zróżnicowa

niu był Fredro jednocześnie bardzo trwały 

i konsekwentny: 

„Tęgi Sarnia ta 'U) pełnej zboża szopie 
J .„ dziewicę na ow sianym snopie. 
Niemasz tam fi gli, które świat dziś chwali; 
J ... , jak sławni przodkowie j„„ 
Jego działanie jak natura czyste -
A całą sztuką narzędzie sprężyste" . 

Wszystkie , wyżej przytoczone cytaty po
chodzą z legendarpej już fTedrowskiej „Sztuki 
obłapiania - poematu w 4 pieśniach". Poemat 
ów latami krążący w odpisach został współ

c eśnie wydany dopiero w 1985 r. w Białym
stoku w skromnym nakładzie (na pewno znacz
nie mniejszym niż ilość kopii filmów porno
graficznych krążących na kasetach wideo). Być 
może jest to początek zmian, które bez pru
deryjnych zakłamań pozwolą n am poznać całą 
twórczość Fredry, który sam myśląc o wyda
niu obscenów drukiem pisał do przyjaciela 
w 1822 r. : „Dzieła podobne zawsze są i będą 
potrzebne młodzieży płci obojga". 

5. 

Napisał kiedyś Tadeusz Żeleński, że bardzo 
muszą starać się aktorzy by zepsuć fredrowską 
komedię. Prawda ta dotyczyła „Slubów pa
nieńskich", które są jej przykładem klasycz
nym. Precyzyjnie ustawiona intryga, przemy
ślana scenografia, bezbłędne uformowanie pos
taci; tylko grać. Jest jeszcze coś w tej sztuce 
co ją wyróżnia wśród innych - jest ona stwo
rzona jakby dla młodych aktorów. W zasadzie 
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nie da si ę tutaj ról głównych powierzyć tzw. 
dojrzałym aktorom. W „Slubach„." łatwiej 
wiele braków wynikających z niedoskonałości 
a;dors'!<ich nadrobić młodością niż odwrotnie. 
Immanentną cech tej sztuki jest właśnie mło
dość - tak t~ reprezentowana przez bohate
rów, jak i ta która jawi się jako myśl główna, 
przesłanie, :'.'ilozofia całości. Młodość, ów nieo
kreślony stan, który był dla Fredry siłą spraw
czą jego t·Nórczości , młodość niekoniecznie , ciała 

lecz młodość ducha. Tym właśnie charaktery
zuje się t ea: r fredrowski, to określa się mianem 
„stylu fredrowskiego". A więc życie, co winno 
być w yczytane w dramacie i widoczne na sce
nie, bo życia nie można odtworzyć za pomocą 
rzeczy 1:1artwych. 
Być może takie rozumienie sztuki, teatru spo

wodO\vało, że Fredro raczej nie zaglądał za ku
lisy, nie bywał na próbach swych komedii. 
Wystarczało mu, by widzowie się śmiali, by 
na premierze z jego udziałem na scenie odna
]azł życie . Był prz de wsz'ystkim pisarzem. 
Resztę zostawiał reżyserowi i aktorom. Efekty 
w tysięcznych mutacjach i wielu językach 
1dumaczono Fredrę j ż wielokrotnie) od ponad 
150 lat możemy oceniać my - widzowie. 

I choć to co kiedyś było naturalnym prze
niesieniem codzienności w świat teatralnej ko-:.. 
medii dziś zdaje się być tylko kostiumową ra
motą (rozwiązanie niekoniecznie leży w tym by 
aktorów poubierać w dżinsy) nadal potrafi nas 
bawić i nadal daje szanse kole jnym realiza
torom na „wygranie się" . 

I wciąż istnieje szansa, że ulegniemy mag
netyzmowi erca, że ktoś z widzów potraktuje 
poważnie ów dwuwiersz z .,Intrygi naprędce" : 

„A j a ci radzę - wypogódź swe czoło, 
Nie bqdź Gustawem - lecz kochaj 

wesoło". 

Mimo wszystko, nawet tutaj, w tym geopoli
tycznie napiętnowanym punkcie świata. 

Tomasz A. Żak 
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Kasa teatru prowadzi sprzedaż bileł6w codziennie 
(oprócz poniedziałków) w godzinach 10.00-14.00 oraz 
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w R E P E R T U A R Z E: 
Gabriela Zapolska 

„MORALNOSć PANI DULSKIEJ" 

Sławomir Mrożek 

„PIESZO" 

Jean Anouilh 
„ANTYGONA" 

Oscar Wilde 
„CHŁOPIEC Z GWIAZD" 

Fiodor Dostojewski 
„NOTATKI Z PODZIEMIA" 

, ,MIŁOSC CZYLI ZYCIE 
I ZMARTWYCHWSTANIE ZAŚPIEWANE, 
WYPŁAKĄNE I W NIEBO WZIĘTE 

PRZEZ EDWARDA STACHURĘ" 

w 

Hanna Jan usze wska 
„ TYGRYSEK .PIETREK" 

Jan Wilkowski 
„ TYMOTEUSZ RYMCIMCI" 

„ANIOŁ, DIABEŁ I CZŁOWIEK" 
sceny z teatru staropolskiego 

„FIGLE I CNOTY 
TEATRU RENESANSU" 

„BA WMY SIĘ CZYLI TO I OWO 
O KOMEDII DELL' ARTE" 

J. Ryl-Krystianowski 
„SZAŁAPUTKI" 

(scena impresaryjna) 

PRZYG O TOWANIU: 

S.I. Witkiewicz 
„KURKA WODNA" 

L. Rydel 
„BETLEJEM POLSKIE" 

(wznowienie) 
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- Ewa Bogucka 
- Mariusz Szaforz 
- Marek Kępiński 

- Janusz Młyński 

- Jerzy Miedziński 

SCENOGRAFIA: 
Maria Kaniewska Jolanta Bojanowska-Kunkel 

ASYSTENT REŻYSERA: ASYSTENT SCENOGRAFA: 
Lidia Holik-Gubernat Krystyna Szaforz 

Inspicjent: Bar bara Chmiele wska-Kumorek Sufler: Rita Cieślik 
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