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n jeden spośród naszych wielkich walczył z bronią w ręku. W młodości przebył długi szlak znaczony bitwa
mi Możajsk, Moskwa, Berezyna, Lipsk, potem Paryż. Kawaler orderu Virtuti Militari za kampanię moskiewską i Le
gii Honorowej po bitwie pod Hanau. Jeniec salwujący się, po sześciomiesięcznej niewoli, szczęśliwą ucieczką. Oficer 
sztabowy w randze kapitana. Kombatant. Można by oczekiwać, że wszystko to stanie się pierwszą sprawą jego życia, 

balastem, od którego nigdy się nie uwolni, materiałem do rozrachunków narodowych i osobistych, jedynym - bo prze
żytym w młodości - tematem. Z takim kapitałem można było wiele uczynić (nie zdążył go w pełni wykorzystać poległy 
w bitwie pod Raszynem Cyprian Godebski), kto wie jak by wyglądał nasz romantyzm, gdyby Fredrowe doświadczenia 
stały się udziałem któregoś z naszych wielkich emigrantów. 

Dla Fredry był to kapitał zamrożony - zachował go na starość i wykorzystywał w powolnej gawędzie, odczekaw
szy aż wszystko stanie się przeszłością. Dziwna to rezygnacja, owo wykreślenie wielkiego obszaru najżywszych doznań -
w epoce, w której najmniejsze podniety owocowały dramatami. (-) 

Fredro pisał jakby nigdy nie był na wojnie. Więcej, bo wyraźnie nawiązywał do tragicznie przerwanej epoki stanisła
wowskiej - ponad narodową klęską, ponad utraconymi nadziejami, wyrażając potrzebę trwania i ciągłości i pozwalając 
sobie na luksus niezaangażowania, co później ściągnie na niego gromy porywczych krytyków. 

Henryk Bardijewski. 1976 r. 
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• • ie nie odstręcza bardziej i słusznie natur niepospolitych od teatru, jak przesadne mniemanie o jego znaczeniu, jak 
fałszywe, a zbyt często obłudne stawianie go na równi ze świątynią i z instytucjami wyższego rzędu moralnego. Teatr 
przecież był, jest i będzie potrzebą ludzkości, a dobrze zrozumiany, był, jest i nie przestanie być jedną z jej szlachetnych 
potrzeb. 

Komedie i postacie Fredry będąc na wskroś polskimi, i to do tego stopnia, że - zdaniem moim - grane być mogą 
tylko przez Polaków, nie stworzyły w Polsce teatru, który już przedtem tam istniał, ale stworzyły teatr polski, którego nie 
było. I przed Fredrą były komedie, były dramata po polsku pisane i grane, były w ustach osób występujących nawet pa
triotyczne, tyrady, ale postacie nie były polskie - były one albo konwencjonalne, albo obce z obcych naśladowane. Fredro 
stawiając na deskach natury wyłącznie i na wskroś polskie, dał początek teatrowi polskiemu, dał mu rację bytu, dał mu byt 
rzeczywisty. 

Stanisław Koźmian. 1876 r. 

e komedie pisane dla narodu powinny schwytywać i wydawać treść jego życia z właściwej swemu powołaniu stro
ny, na to się każdy zgodzi, kto przyzna, iż komedia nie jest dziecinnym cackiem, ale jednym z najdzielniejszych środków 
wychowania i ukształcenia narodu. Ze komedie Fredra nie odpowiadają temu celowi, że są nienarodowe, o tym lepiej niż 
najdłuższa rozprawa przekona odczytanie ichże samych. (-) 

Trochę czasu, trochę więcej oświaty, a będziemy skąpsi w oklaskach dla komedii takich, jakimi są Fredrowe. 

Seweryn Goszczyński. 1835 r. 



rytykowi wolno być zarozumiałym, autorowi nie. Krytyk może uszczypliwie wy
krywać wszystkie usterki, autorowi dobrej strony wykazywać nie wolno. Bo albo powie
dzą, że prawdy nie lubi, albo że się sam chwali. Krytyka moich dzieł zadziwiła mnie 
wprawdzie namiętną nienawiścią, ale razem i zbiła z toru. Zwłaszcza, że nikt nie stanął 

w mojej obronie. Zwątpiłem o sobie i przestałem pisa ć. Kiedy zaś po kilkunastoletnim 
milczeniu uległem znowu nałogowi i wziąłem znowu pióro, nie wystawiałem na scenę. Bo już 

ie miałem tej młodocianej śmiałości , której wszystko łatwym się zdaje. Bo może i mój 
humor przygasł. Bo może i usposobienie publiczności inne jak było , kiedym pisał Śluby 
panieńskie. 

Aleksander Fredro. 1869 r . 

ie przestałem pisać, tylko drukować nic nie będę . - Moje wyobrażenia o sztuce, 
a szczegó1'niej pojęcia o literaturze dramatycznej nie zgadzają się z dzisiejszymi. Uniknąć 
chciałem jedynie tej niezrozumiałej zaciętości recenzentów, z jaką występowali przeciwko 
mnie, jakbym zbrodnię jaką spełnił, że piszę! Pisałem, jak umiałem i jak mi natchnienie ka
zało . 

Aleksander Fredro. 1869 r. 



alety? cóż o nich mówić. Przejrzeć spis sztuk grywanych po wszystkich polskich teatrach, przekonać 
się które z nich żyją najdłużej , które zawsze widza ściągają i bawią, choć widział je tyle razy, ż:e każdą umie 
na pamięć, a będzie się miało odpowiedż jasną i niezaprzeczoną . Musi być jakaś siła życia, jakiś zasób prawdy, 
oryginalności i dowcipu w komedyach, które utrzymując się tak długo na wszystkich scenach całego jednego 
narodu nie starzeją się; nie schodzą z pola i powszechną zgodą tego narodu uznane są za to, co ma najlepszego 
w swoim teatrze. 

Stanisław Tarnowski. 1876 r. 

óż skłoniło do zamilknięcia Aleksandra Fredrę? Żądali od niego, żeby stał się kimś innym: żeby w ro
mantycznego przeobraził się poetę . A on wiedział, że jeśli ma wyrazić ducha czasu ulec mu nie wolno. Żąda
li od niego, żeby narodowym był pisarzem: żeby wiernie wydawał treść życia narodu. A on im powiedział, że 
szlachta, która tym narodem była, niebawem już skona, więc ten naród całkiem innym stanie się narodem. Żą
dali od niego, żeby chwalił cnotę, a ganił występki. A on im powiedział, że ten system etyczny, k tóry zło od do
bra oddziela, przestaje istnieć, bo istnieć nie może. Żądali od niego. Powiedział im, co miał do powiedzenia. 
Miał im to wszystko jeszC'ze raz powtarzać? Po co? Ci durnie i tak by tego znowu nie pojęli . Żądaliby od nie
go. Uznał, że już po nim. Zrozumiał, że przegrał. Ale nie z tym, który pytał: „Czemu to o tym pisać nie chce
cie Panowie?" Przegrał z tymi, którzy go nie pojmowali. Dlatego zamilkł . 

Jarosław Marek Rymkiewicz. 1975 r . 



łum żywych postaci, a wśród nich Fredro - daleki od poufałości, ale i bez uprzedzeń, każdej się odkłoni, 
ale nie każdej poda rękę. Równie ironiczny wobec wszystkich. I ze świetnym rozeznaniem położenia. On wie
dział, jego bohaterowie wiedzieli i widzowie także, że za drzwiami stale czekało czterech mocnych. Papkinowska 
sytuacja naszej krajowej literatury. Jakże smutne w swoim wspaniałym komizmie, właśnie bardzo fredrowskie, 
jest zakończenie bajki o kosie i dzierlatce: „Gdybym ja zaśpiewał szczerze, /Wiesz, waćpanna, korzyść jaka?/ 
Oto ze słuchaczów pierze, I A pieczyste ze śpiewaka". Szkoda było Fredry na Galicję, szkoda na wiek dziewiętna
sty. 

Henryk Bardijewski. 1976 r. 

eśli chcąc wyrazić podziw dla wielkiego pisarza, powiadamy, że widzi swoich ludzi na wylot, że po
siada władzę odgadywania najbardziej tajnych pobudek ich słów i czynów, że rozporządza wiedzą o człowieku 
graniczącą jakoby z jasnowidzeniem - to te słowa przy Fredrze nasuwają się same. Ale wielkość artysty po
lega jeszcze i na czymś innym. Na tym właśnie, że postać nie traci swojej wieloznaczności i nie zostaje odgadnięta 
do końca. Spór o to, czy Cześnik z Zemsty jest wzorem cnoty, czy szubrawcem, stanowi największy hołd, ja
ki można złożyć artyzmowi pisarza. 

Spory o Jowialskiego, o Arnolfa ze Szkoły żon, o Makbeta dowodzą jeszcze, że pisarzy pewnego typu 
właśnie rasowych pisarzy scenicznych - bardziej pociąga przedstawianie ludzi niż dokonywanie nad nimi są
dów. 

Bohdan Korzeniewski. 1949 r. 



amiętam Modrzejewską (byłem wówczas dzieckiem, a ona bab
ką), jako Anielę, z dwoma warkoczami blond prawie do ziemi. O sty
lowych fryzurach wówczas się nie śniło; grano Śluby panieńskie jak 
zwykłą salonową komedię. Potem, z Tadeuszem Pawlikowskim, wielka 
sensacyjna inowacja: Fredro stylowy, Śluby - empirowe! Potem z ko
lei Fredro dix-huit-cent-trente: panny w olbrzymich kokach (zapewne 
bardzo wiernych, ale fatalnie deformujących kobietę), Gucio kręcący ku
perkiem i obnoszący swoje rajtroczki niby na pokazie mód dawnych. 
Potem zaczęła się era celebry: siedemdziesięciopięciolecie Ślubów, stule
cie GeLdhaba etc., spektakle uroczyste, poprzedzane odczytami. Uff! Do
szło do tego, że Damy i huzary stroił w Warszawskim Teatrze Naro
dowym najautentyczniej do ostatniego guzika specjalista od mundurolo
gii napoleońskiej, zapominając tylko o tym, że żaden major huzarów 
w czasie starokawalerskich wywczasów na wsi nie ubiera się sam dla 
siebie w opięty mundur galowy od rana. Widziałem większe dziwy: Zem
stę, w której, zanim Cześnik siądzie do polewki, przesuwa się przez 
scenę ksiądz wracający z kielichem św. od ołtarza z zamkowej kaplicy. 
I wreszcie jakby przez reakcję na te uroczyste figle - na które publicz
ność odpowiadała dyskretnym ziewaniem, często nieobecnością - buchnął 

gdzieś na Powiślu szeroki śmiech Fredry „odbrązowanego" - jak go na
zwał Jaracz: Fredro zgroteskowany, odszlachcony po trosze, ale młody, 

rozbawiony sam sobą, po dawnemu wesoły. (Oj, daliż mu za to przy
sięgli fredrologowie!) 

Tadeusz Żeleński - Boy. 1934 r. 



d dawna wiadomo było, że tzw. styl fredrowski to rzecz 
trudno uchwytna, że nikt nie potrafi zasadniczych jego rysów, 
choćby najogólniej, choćby byle jak, nakreślić, i że za sporami 
o tradycje fredrowskie ukrywają się najczęściej mgliste intuicje 
związane z prywatnymi przyzwyczajeniami walczących. 

Jerzy Kreczmar. 1952 r. 



artość życia i obowiązki teatrów wymagają nowych poszukiwań, które grałyby z dniem 
dzisiejszym i jego instrumentami. 

Poszukiwania nie będą łatwe. Warunek pierwszy, warunek sine qua non: pokora wo
bec autora. I zbłądzą poszukiwania jeśli w ich punktach wyjściowych nie będzie się spo
strzegać, że w całości tej spuścizny nad ziarnami goryczy i pasmami zniechęceń, widocznych 
u autora Zapisków starucha, świeci przyrodzona rasie polskiej skłonność do patrzenia na świat 
uśmiechniętymi oczami, że nieustająco czekają tam obok psychologii - inteligencja, fantaz
ja, wdzięk, czar najdostatniejszej polszczyzny i zachwycający ład kompozycji. f.'ylko ci od
najdą drogę ku przyszłości Aleksandra Fredry w teatrze, którzy będą pojmować, że trzeba 
odkrywać zarówno uczucia i myśli wielkiego pisarza jak i jego teatrogeniczność. Aby świad
czyć, że jako humorysta i obserwator mieści się on pośród największych w europejskiej kul
turze. 

Henryk Szletyński. 1976 r. 



róciłem z Teatru Letniego, gdzie grano Pana Jowialskiego 
Fredry. Wracałem śmiejąc się zarówno ze wszystkimi, którzy ze 
mną wyszli z teatru. Śmiechowi temu niepodobna się oprzeć, 
choćbyś umierał ze smutku przed chwilą. Jest to śmiech duszy -
humor. Jest on, pod względem jakości, równy uniesieniu, gdy 
odczytujesz Mickiewicza - to składowa część twej duszy. (-) 

Pan Jowialski jest jednym z naszych narodowych kominków, 
przy którym i za lat wiele jeszcze rodzina polska zgromadzać się 
może, by ogrzać przemarznięte w zimie życia serce przy ogniu czy
stej polszczyzny. (-) Jowialski żyć będzie tak długo, jak Pan Ta
deusz. 

Stefan Żeromski. 1888 r. 







eśli zespól aktorski i jego reżyser nie widzą możności spo
rządzania Pana J owialsl<:iego w kierunku zabawy, jeśli nie znaj
dują nabojów do eksploz ji wesołości, jeśli nie ufają iż śmiech -
rzeczywistość artystyczna spektaklu - nie będzie przeszkodą 
w rozbudzeniu negatywnego sądu o rzeczywistości „treściowej", 
rozbudzeniu refleksji poznawczej - niechaj nie podejmują pracy 
nad tą komedią albowiem spudłują. 

Henryk Szletyński. 1976 r. 



oszczyński i Borkowski mówili mu, że nie wychowuje narodu, bo cnotliwych nie nagradza, a występnych nie karze. I mie
li mu za złe poziomość uczuć. A on - kochający cnotę i nie wstydzący się wprost o tym mówić - miał w tej kwestii taką 
wiedzę, której i my, choć to już wiek minął, jeszcze dopuścić do siebie nie chcemy i za naszą uznać nie jesteśmy w stanie: bo 
przeraża nas ta wiedza. I pragnęlibyśmy raczej zapomnieć o tej wiedzy, którą miał on, Fredro. Bo to, co o człowieku - o nas -
mówił on, ten Fredro, zbyt już jest okrutne. I może nigdy ta jego wiedza naszą się nie stanie: bo samych siebie się lękamy. 

Jarosław Marek Rymkiewicz. 1975 r. 
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