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ALEKSANDER FREDRO 

( 1793- I 876). poeta i wybitny komediopisar; p0bk1 

Urodził się w 1793 r. w Surochowie. '' 11cmi s;l!Wl k.t'J (1~1hor ,h!rialki). 
Pochodził z zubożałej rod1iny szlacheck1c.1 ktL1r,1 1- ' · 1 l ll'l'. iacl'k hedro 
dzięki umiejętnościom gospodarskim „pr1e,un,II' \' './('r<' 'I.: \Si<Jk.•.ic1i g,d1· 
cyjskiej, koronuj~ic nazwisko t) tulem hrabitm 'kl!n \ 11 H!' r I lni l'tl/\ lrl<\\\ S/) 

jedynie domO\vą edukację (bardzo n11ern.i'' '' 1. , 1 r. I )<.Wl d,, ,ll·rn11 
Księstwa Warszawskiego. odbywa kampan1.,: IR I' r11J;.u , 111' · t 1, ,:i;: d11 llll'\\oli 
w czasie wyprawy rosyjskiej Napoleona. 

Po ucieczce 1: n1e\\Oli rosyjskiej pod.ii 1 11 • 11 t" 1c t '· ,,, '' OJ'k 
napołeoi1skich, bionic udział \\C ws1ystk1ch \\I lk.1 h ht•\,1. ~ 11 .f.1 il~thk.1c1i 

Napoleona w r. 1814. W tymic roku docwr.1 clo n" \„1 (JlL\1t·,ln•,11. u.,:sto 
teatry paryskie . w których ;e szuególną Jll'I) 1cmn.',l l<1 pf'l,11.Ll k.omed1e 1 

wodewile. Po powrocie do kraju osiada \\ S\\iJllll m,• •l· 11 B ·1'1k•>V. 1 \\11s1111a. 
przebywając też często we Lwowie. Ro1poC/) n,1 111„ 1h 1 1.· :1tcr:•1. k~I klllra 

obejmuje nie tylko utwory sccnic1ne. ale te; f't'l'lJ. '.\ I~ '4 \\ \ft'1d1.1 do 
Włoch (styka się tu / teatrem i twórl'/(>:-c14 \vtdk1e."o 1-..umecliopisarza 
Goldoniego, który żył i tworzył w XVIII \\. l l'PtirLl/ ta 1\v ią1:rn;1 byla z 
przeżyciami miłosnymi poety, który starat Sit;? pr1u dłu ' ! ,1r<> l' W/\n.1d d!a 
ukochanej kobiety - Zofii / Jabloncrn skich Sbrhkll\\C th\ puslubtr p \HC'l

cie w 1828 r. Fredro przez pewien czas uc1est111C1\ \\ ~'.dk\:~k1in l/w Se_1mic 
Stanowym. Podejmuje również problem rahaCJI raht \ J ki I (I %4 I ). p1v;1c 
memoriał pt. «Uwagi nad stanem sor..j:ilnym 11 ( i.i!iq1 . 



Bierze także udział w poczynaniach politycznych okresu Wiosny 
Ludów (wstąpił wówczas nawet do gwardii narodowej, mimo 
złego stanu zdrowia), po czym jednak usuwa się od czynnego 
udziału w zacisze Beńkowej Wiszni, nie widząc realnych szans 
zwycięstwa. Ale jego syn, Jan Aleksander wziął udział w kam
panii węgierskiej i był zmuszony emigrować do Francji. Dlatego 
też Fredro w latach 1850-1855 wielekroć przebywa w Paryżu, 
stykając się często z teatrem francuskim. 

Przeżycia i wrażenia teatralne miały być więc według nie
których interpretatorów ową przyczyną powrotu Fredry do twór
czości literackiej po dłuższej przerwie. kiedy to zaniechał pisania 
pod wpływem ostrych ataków, z których najboleśniejsze okazało 
się wystąpienie polemiczne Seweryna Goszczyńskiego. Fredro 
po powrocie do kraju ( 1855) mieszkał aż do śmierci we Lwowie 
w dworku na Chorążczyźnie, Bieńkową Wisznię zaś przekazał 
synowi. 

Mimo wielu próśb i zabiegów (publiczna prośba 
Kraszewskiego ogłoszona w „Gazecie Codziennej") a także 
aktów hołdu - Fredro nie udostępnił za życia utworów, pisanych 
do szuflady. Milczenie swoje uzasadniał zmianami społecznymi 
jakie zaszły w międzyczasie. („Ja milczę, bo wiem ,że 
społeczeństwo coraz nowych kształtów wymaga. że piękne 
mogą być kamienne pomniki, ale milszymi zawsze będą świeże 
kwiaty, chociażby w nieładzie rzucone ... "). Ostatnie lata kome
diopisarza upłynęły w zaciszu domowego życia. W bliskim zaś 
jego sąsiedztwie dopełnił swego życia Goszczyński, polemista i 
przeciwnik ideowy Fredry. Autor ,,Ślubów panieńskich" umiera 
w cztery miesiące po twórcy „Zamku kaniowskiego" - 15 lipca 

1876 r. Od 1877 zaczynają się pojawiać na scenie utwory Fredry 
nie udostępnione przezeń za życia. 

Twórczość Fredry rozpada się na dwa okresy. Pierwszy obej
muje lata 1818-1835. Na lata 1839-1852 przypada milczenie pi
sarza. Przypuszcza się, że główną przyczyną był atak 
Goszczyńskiego, zawarty w rozprawie „Nowa epoka poezji pol
skiej" (1835) a wymierzony przeciwko autorowi „Pana 
Geldhaba". W rozprawie tej Goszczyński niesłusznie zarzucał 
mu brak orginalności, antynarodowy i kosmopolityczny charak
ter uprawianej twórczości. Fredro zaczyna na nowo pisać 
dopiero por. 1852, ale nie publikuje już swoich utworów. Okres 
ten nie przynosi takich arcydzieł, jak lata przed 1835 r. mimo, że 
w tym czasie powstaje znakomity pamiętnik pisarza „ Trzy po 
trzy". Ważniejsze utwory z tego okresu to : „ Wielki człowiek do 
małych interesów", „Dwie blizny", „ Wychowanka", „Ożenić się 
nie mogę", „Rewolwer" ... 

W pierwszym okresie twórczości Fredry należy wymienić 
dwa etapy. Pierwszy przynosi takie utwory, jak ,,Pan Geldhab" 
(1818), „Mąż i żona'' (ok. 1821), „Cudzoziemczyzna" (1822), 
„Damy i huzary" (1825). „Odludki i poeta'' (1825), szczytowe 
zaś osiągnięcia poety rodzą się w drugim etapie, tzn. w latach 
1832-1835. Powstają wtedy m.in. „Pan Jowialski" (1832), 
„Śluby panieńskie'' (183 3 ), „Zemsta" (183 3), .,Dożywocie" 
(1835). 
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.5Z1... teraz, trzeba powiedzieć, że ta komedya pod względem artystycznym prawie doskonała, 
jest zkądinąd brzydka, jest wstrętna i oburzająca przez ten jakiś stępiony zmysł moralny swoich 
figur, które złe robią nie bez świadomości złego i dobrego, bo każda z nich ma trochę skrupułów, 
ale uważają złe za rzecz codzienną, powszednią, konieczną. Ta cała mieszanina brzydkich oszu
kaństw, nie ma nawet wymówki namiętności: to nie jest smutny dramat rodzinny; nikt tam z sobą 
nie walczy, nikt się nawet w nikim nie kocha. Ani uczuć silniejszych od sumienia i woli, ani 
występku wytłumaczonego choć trochę namiętnością i walką. ani nawet wyobraźni rozmarzonych 
i egzaltowanych. Nic, tylko nałóg złego życia, tylko kaprys, który się praktykuje wygodnie,swo
bodnie, ganz gemiithlich. jak rzecz najprostszą w świecie: oni się zwodzą i kochają tak naturalnie i 
spokojnie, jak żeby we czwórkę grali w wista albo tańcowali kadryla. /„./ 

Ale ten występek powszedni i płaski z nałogu i z nudów, ta rozpusta leniwa, powolna, 
nieożywiona nawet żadnem silniejszem biciem pulsów; ta miłość flegmatyczna, która swojej 
zdrożności nie okupuje nawet silniejszym popędem-to jest, nie mówiąc już o stronie moralnej, ale 
estetycznie tylko obrzydliwe: bo nic mniej powabnego na świecie jak miłość występna w 
pantoflach i w szlafmycy, nie umiejąca ani chcąca nawet ratować się choćby jakiemiś pozorami 
poezyi. To też ci wszyscy pai1stwo, to figury dość brzydkie, których jedyną zasługą jest, że nikogo 
swoim przykładem do złego nie pociągną, żadnej głowy nie zbałamucą, bo nie mają na to dość 
uroku. Ale kiedy przytem prawią wiele o prawidłach honoru i nawzajem od siebie żądają sza
cunku, dobrze robią, bo poza swojem kółkiem trudno, żeby go gdzie znaleźć mogli. 

Ale że są prawdziwi, że w życiu często stosunki tego rodzaju wyglądają tak jak w tej komedyi, to 
znowu prawda: i jako dokładna fotografia, jako satyra na podobne niby miłosne stosunki, komedya 
ta ma swoję wielką cenę. /„./ 

W każdym razie jako ślad i świadectwo osłabienia pojęć i związków moralnych w pierwszej 
ćwierci naszego wieku, komedya ta jest bardzo ciekawa, zwłaszcza przez to, że napisana przez 
człowieka z sercem prawem i szlachetnem. 

Z odczytu publicznego Stanisława Hr.Tarnowskiego 
w Wielkiej Sali Ratuszowej w Warszawie l 876r. 



Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze. 

Aktl, sc.10 



'Ę,media MĄŻ I ŻONA rozpoczęła swój żywot. scen~czny 29 kwietnia 1822 na scenie teatru 
lwowskiego. Teatr warszawski dał premierę MĘZA I ZONY 22 czerwca 1823, na scenie zaś 
krakowskiej publiczność ujrzała tę komedię po raz pierwszy 12 lutego 1824. Odtąd kroniki teatralne 
odnotowują ciągłe i częste powroty na scenę tej świetnej komedii, która niezmiennie ujmuje widzów 
swoim wdziękiem, trafnością obserwacji psychologicznej, swawolnym tonem i wirtuozerią kon
strukcji. 
Po premierze warszawskiej Franciszek Kisieliński w liście do Aleksandra Fredry z 4.VII.1823 tak 
relacjonował jej przebieg:„Sztuka ogólnie się podobała, oklaski zbierała częste,a po jej ukończeniu 
żądano widzieć autora i wymieniono Ciebie. Dowodzi to wszystko,jak Twoje płody są tu cenione. 
Staraj się przysłać mi co już masz gotowego, a sprawisz nam wielką przyjemność. Do poszczególnej 
opinii o komedyi MĄŻ I ŻONA, to jest dobrą ,zabawną i dowcipną, to jej tylko wszyscy zarzucają, że 
jest nadto wolną i ja się obawiam bardzo, aby naszemu ministrowi oświecenia nie przyszła chętka 
zakazać jej grania. Stare kwoki są zgorszone, a obydwie Oborskie, starsza i młodsza, które były na jej 
wystawieniu, łają Cię bardzo." 

A jak dopiero musiano łajać w salonach po wystawieniu sztuki we Lwowie! Wiemy, że satyra była 
celna, dotkliwa i że została odczuta. jak należało. Ponad sto lat później Jan Alfred Szczepański pisał: 
„Ze skrzyżowania wielkiego, żywiołowego talentu obserwatora i realisty z uzdolnieniami poetyckimi 
i młodzieńczą odwagą gorszenia bliźnich powstała komedia MĄŻ I ŻONA, zdumiewająco ostra w 
demaskatorstwie obyczajowym,imponująco nowatorska w nakreśleniu i przeprowadzeniu intrygi, 
wyraźnie kpiąca z ustalonych przepisów moralności, bezczelnie śmiała w odwadze drwiny z kodeksu 
towarzyskiej i klasowej obłudy. Jak wiadomo, MĘŻOWI I ŻONIE towarzyszyła od przeszło stu lat atmos
fera skandalu. Gorszyli się tą komedią współcześni młodego Fredry, gorszyli się rówieśnicy starego 
Fredry, na starsze lata gorszył się nią sam autor, zmieniając libertyńskie zakończenie na podejrzane 
zadośćuczynienie „prawidłom honoru", a jak się nią gorszyły pokolenia Tarnowskich, Chrzanowskich 
i Kucharskich przypomniał w „Obrachunkach fredrowskich" Boy ... " 

" . 



Ach, nim się człowiek, niestety, ożeni, 
O. jakże mało swoją wolność ceni ! 
Aż zakosztuje tej kwaśnej słodyczy, 
Dopiero sobie, co miał niegdyś, życzy. 

Akt I. se. 4 



Mówią, to,że kto zwodzi, ten bywa zwiedziony. 
Że zawsze takie same i męże i żony. 

Akt II, se. 6 
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ALEKSANDER FREDRO 

MYŚLI I AFORYZMY 

Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości. 

Pszczółka tam być nie może, gdzie się truteń kręci! 

Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie. 

Rada graniczy z naganą. 

Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a 
trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść. 

Niejeden wielki człowiek stojąc przed zwierciadłem - zobaczy oszusta. 

W ceremoniach tonie gościnność. 

Na świecie jak na jarmarku: lepiej się ten sprzeda, co się przecenia jak ten, co się nie 
docenia. 

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. 

Bankructwo jest najbliższą drogą do majątku. 

Żaden jeszcze męźczyzna nie umarł z miłości. 

Literaturze zdałby się bardzo hamulec; czy nie można by naznaczyć pewnych nagród 
dla tych, którzy najmniej arkuszy wydrukują? 

Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma w czym. 

Im dalej w czas, tym kosztowniejsze zaloty. 

Czasem moralista jak kominiarz; czyści kominy, a sam brudny. 

W tej Polsce nigdy ład u , ale najmniej teraz. 



Słówek nie braknie i choć im nie wierzę, 

Nie wiem, dlaczego dotąd kocham szczerze. 

Akt I, se. 10 

Tarnowski Teatr 
im.L.Solskiego 

ul.Mickiewicza 4 
33-1 OO Tarnów 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne od 8 do 15 

tel 22-14-77 , 22-12-51 /52 
kasa : od 8 do 15, 

w soboty od 8 do 13 
oraz na dwie godziny 

przed spektaklem 

WYDA wN1crwo-0RuK : AsteriAS 
ul.Zgłobicka 69 

33- 113 Zgłobice tel.(0-14) 74-33-39 




