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„ .. . Kraj lat dziecinn_ych, 
ten zawsze zostanie 

piękny i czysty, 
jak pierwsze kochanie(. . .)" 

Szanowni Państwo, 
ten znany cytat z Mickiewiczowskiego 
poematu wpisuje się doskonale w idee 

i tłumaczy sceniczną żywotność komedii 
Aleksandra Fredry. Bo chociaż ocalały 
w nich świat, zapis obyczajów, piękno 

staropolskiego języka (a wszystko 
zabarwione nie wymuszonym - to nic, że 

trochę rubasznym - humorem) mogą 
wydawać się współczesnym - zwłaszcza 

młodym - pokoleniom nieco już odległe, 
to, choćby ze względu na tradycje 

teatralne, literackie i kulturowe, wart jest 
ciągłego przypominania. Tak bowiem 

wyobrażam sobie dzisiejszą rolę teatru: 
sztuki, która ma nie tylko dostarczać 

estetycznych przeżyć i wzruszeń, ale także 
wpisywać się w nurt tradycji i ocalać 

od zapomnienia. 
Stąd moje marzenie, by na częstochowskiej 

scenie zagościła komedia hrabiego Fredry. 
Stąd dbałość w wyborze Realizatorów 

i wszystkich Aktorów, stąd starania, 
by widowisko wystawić w możliwie 

pełnym sztafażu kostiumowym 
i scenograficznym. Pragniemy bowiem 
przenieść Państwa w ten ziemiański, 

szlachecki i żołnierski świat, tak byście 
powrócili na moment do szkolnych lat 

i ongisiejszych literackich fascynacji. 
A młodzież? Ta niech przekona się, 

że prawdziwej rozrywki dostarczyć może 
także teatr i znakomita literatura. Bo jeżeli 

przy tym wszystkim uda się nam choćby 
troszkę Państwa rozbawić, moja radość 

będzie tym większa. 
Premierą „Dam i huzarów" kończymy 

obecny sezon artystyczny 
w częstochowskim teatrze. Sezon siedmiu 

premier, które w jakiś, myślę, sposób 
ukształtowały ogólny teatralny wyraz 
obecnej sceny przy ulicy Kilińskiego. 

Sezon obramowany polską klasyką 
(przypominam, iż rozpoczęliśmy 

„Moralnością pani Dulskiej" w reżyserii 
Ignacego Gogolewskiego), w którym nie 

zabrakło także repertuaru dla 
najmłodszych, sztuk l żejszych, farsowych, 

rozrywkowych, ale i poważnych, trudnych, 
aktualnych i potrzebnych. Kiedy przed 

paru miesiącami obejmowałem stanowisko 
dyrektora tej sceny, marzył mi się teatr 

widowiskowy, kostiumowy, oparty na 

znakomitościach 

aktorskich i reżyserskich. Myślę, że to 
marzenie udało się nam wszystkim, 
przynajmniej w jakimś stopniu, 
urzeczywistnić. A że jest to droga nie 
najgorsza świadczy Państwa obecność 
w Teatrze im. Mickiewicza i wielokrotnie 
okazywana nam życzliwość. 

I właśnie za te w imieniu całego 
Zespołu Artystycznego i Wszystkich 
Pracowników pragnę Wam gorąco 
podziękować. Dziękuję, że byliście z nami 
przez ten rok i zapraszam serdecznie 
w nowym sezonie. Myślcie o nas ciepło, 
a my dołożymy wszelkich starań byście 
Państwo mogli w - Waszym przecież -
teatrze przeżywać niekłamane wzruszenia 
i w paniałe wieczory. 

a~~a~ 
(~~-
/ "Uważam, że teatr daje ludziom 

niepowtarzalną szansę bycia 
podglądaczami. Zdarza się nieraz, 
że przechodząc wieczorami koło 

cudzych domów zerkamy ukradkiem, 
mimowolnie, acz z ciekawością, 

do okien, wchodzimy do innych, 
prywatnych światów. 

Światów prawdziwych, ale za szybą 
- jakby nierealnych. Coś takiego 

zdarza się w teatrze. Pod warunkiem, 
że ktoś nas nie zaczepi, nie zapyta na 
przykład: Jakie papierosy pan pali?, 

bo wtedy cały nastrój pryska. 
Kiedy siedzę na widowni, nie lubię, 

gdy się mnie wyciąga, mówi do mnie. 
Wolę być podglądaczem. 

I tak właśnie jest w komediach Fredry. 

U Fredry zresztą uwielbiam ostrość 
spojrzenia, niebywałe poczucie 

humoru - mimo odległości czasowej 
wciąż trafione - kronikarski zapis 

obyczajów, 
a nade wszystko jego niesłychaną 
życzliwość dla ludzkich przywar 
i słabości. Poza tym, w "Damach 
i huzarach" zwłaszcza, udało się 

autorowi ukazać, jakże esencjonalnie 
i prawdziwie mimo konwencji, typowe 

babskie i męskie cechy. Chociaż pan 
Fredro - ze zrozumiałych względów -

mężczyzn traktuje znacznie lepiej. 

Jaka jest Organowa? Władcza, sprytna, 
głupia, naiwna i przebiegła. 

Zbudowana z samych sprzeczności, 
bo takie bywają kobiety. 

Tutaj muszę przyznać rację Fredrze 
i dlatego staram 

się tę rolę grać tak, jak została 
napisana: po prostu klasycznie. 

I chociaż na ogół uważana jestem za 
osobę szaloną, pewnie słusznie 

zresztą, w przypadku Fredry trzeba 
"po bożemu". I tutaj zgadzamy się 

zupełnie i z reżyserem i dyrektorem. 

W Częstochowie pracuje się mi 
doskonale. To wspaniały, niezwykle 

zaangażowany zespół. Poza tym 
przyjazny, życzliwy i ciepły. To rzadkie 

cechy. Naprawdę. I chociaż próby 
dopiero trwają i nie wiem do końca 

jakie to nasze przedstawienie będzie, 
sądzę, że uda nam się wspóln ie 

troszkę Państwa rozbawić i przenieść 
w czarowny, nieco już zapomniany, 
świat szlacheckiego dworku. 
Do tej wędrówki razem z nami -
aktorami i realizatorami, 
gorąco Państwa namawiam 
i zapraszam na spektakl. 



"Próbowałam obliczvć. il e reż wieczorów 
spędz iłam z Aleksand~em Fredrą w swoim 

życiu . Był o ich chyba kilkaser, bliżej zresztą 
tysiąca niż pięćserki. A sam fakt, że do dzisiaj 

Fredrą nie znudziłam się, że jesreśmy d la siebie 
jak stare, dobre małżeństwo, że wc iąż tęsknię za 

kolejnym z nim spotkaniem - chyba o czymś 
świadczy. r...tyślę reż , że na codz icń jesrem 

zw i ązana z Fredrą żywym. I nie jest ro zwrot 
recoryczny. Wydaje mi się, że słyszę Fredrę, że 
czuję jego oddech na widowni, nieraz i chichot 

za kulisami, a parokrotnie nawet, niestety, 
słyszałam trzask drzwi, kiedy wychodził z loży 
chcąc nam dać do zrozumien ia, że mu się nie 

podobało ... więc ja go słucham bardzo 
uważnie./ .. ./ 

Tak się złożyło, że od kilku lar jestem belfrem 
w warszawskiej szkole rearralnej i właśnie na 

Fredrze usiłuję wychować naszą młodzież . 
.t\1yślę nawet, że każdy adept szkoły powinien 
przejść przez Fredrę, jak przez ospę (ryle że 

jest ro mniej nieprzyjemne). Absolwent szkoły, 
nawer uralenrowany, który nie otarł się o Fredrę, 

jesr niedouczony i "niekompletny", jesr 
akrorskim kaleką. Bo jeżeli będzie umiał zagrać 

Fredrę, ro poradzi sobie rakże z rolami w 
reperruarze klasycznym i współczesnym. 

Komedie Fredry uczą poczucia srylu, mówienia 
wiersza i dyscypliny. Na szczęście młodzież w 

Szkole uwielbia Fredrę, bawi się nim i chce go 
grać!" 

"Mój - chyba równ ież dlarego, że dwukrotnie 
usiłowałem s i ę wcielić w posrać Hrabiego, raz 

w Hanuszkiewiczowsk icj składance Trzy po rrzy 
w Narodowym, a drugi raz w telewizyjnej wersji 
Hemarowskich skeczy pr.: loco najpiękniejsze. 

Sr11d mój srosunek do Fredry jest bardzo 
osobisty, bo jakoś go przez swój aktorski 

organizm prLepuściłem. Ośmielę się 
powiedzieć, że wydaje mi się, i ż przez re 

akrorsko-biograficzne, a nawet biologiczne 
studia nad Fredrą poznałem go lepiej i może 

nawet zrozumiałem . Zrozumiałem, dlaczego w 
końc u ze z łości zamkn<1ł swoją szufladę . Sam 

ileż razy miałem ochorę rak postąpić po lckrurze 
recenzji czy kryryki, czy.„ jak kro ro woli 

nazywać. Tylko w jakiej szu fl adzie mógłbym 
porem grać? 

Więc męczę siebie i innych dalej. I dalej robię 
Fredrę i już do końca dni moich tego nic 
przestanę. Dlaczego? Ponieważ jesr on dla mnie 
najpiękniejszym, a w każdym razie 
najradośniejszym zjawisk iem w polskim teatrze. 
Ponieważ jest inrcligenmy, dowcipny, kpiarski, 
ale nie złośli wy, ponieważ jest pański, dobrze 
wychowany, choć lubi poświntuszyć, ponieważ 
jest arcypo lski i ponieważ wybrał, gdy inni wadzili 
się z Bogiem, rwali kajdany, on wybrał w rym 
czasie komedię. I wieczna chwała mu za ro! 
Przepraszam, że znowu o sobie - ale skoro Mój 
Fredro ... Ponieważ w życiu nie zagrałem Kordiana 
an.i Konrada, bo po prosru do tego się nie nadaję i 
wcześnie zda łem sobie z rego sprawę, więc niech 
mi będzie wolno kochać rego, w którego św i ecie 
jakoś się chyba osratecznie mieszczę." 

"/.„/ język Fredrowski dla młodzieży jest 
niemal językiem obcym. A jak trudno jcsr grać w 
obcym języku, wszyscy wiemy. No właśnie, grać! 
To problem aktorów. A co reżyser? A krytyk! 
Fred ro reżyserów nie interesuje z prosrej 
przyczyny - nigdy z nim nie uda się reżyserowi 
wygrać. Fredro jest nieprLerabialny, nie pomogą 
fajerwerki pomysłów inscenizacyjnych, reżyser 
musi wobec tekstu i akrorów pełnić rolę 
usługową. A ro w św i ecie inscenizarorów, krórzy 
bezustannie "przechodzą do hisrorii", estymy 
zrobić mu nie może. To samo ryczy krytyki. Nie 
ma poza kręgiem fabularnych zdarzeń i perypetii 
Fredrowskich żadnych formalnych rozwiązań, 
trzeba pisać o warsztacie aktorskim, a co ro 
właściwie znaczy? Stąd z tych nawet najbardziej 
udanych spektakli, poza wypracowan iami o 
aurorze i utworze, królują stwierdzenia w rodzaju 
"nieodparcie komiczny w roli był" albo "piękn i e 
nosił szyszak", a zespół oczywiście stworzył 
"galerię barwnych postaci". Krytyk ma kłopoty z 
erudycyjnym odczytaniem spektaklu, ciężko mu 
się pracuje, a jeszcze ciężej błyszczy. 

/ ... / ie muszę tłumaczyć, że ucząc akrorsrwa 
nie można ominąć Fredry. Fredry nauczyciela: 
języka polskiego, swobodnego rozmawiania 
wierszem, kształcenia słuchu scenicznego (teraz 
większość reżyserów nietlc widzi, słyszy tylko 
kilku), poczucia komizmu, a przede wszystkim 
gusru i smaku, a więc zrozumienia, że forma 
zawsze musi być podporządkowana stylowi. 

Ja osobi~cie obcując z Fredrowskim wierszem 
mam uczucie k<jpie li w czysrej, t ródlanej wodzie, 
zimnej przy wchodzeniu, ale orzetwiającej i 
odświeżającej przed codziennymi znojami 
twórczymi. A młodym recenzentom (pamiętając o 
odróżnieniu od krytyków) odpowiadam: żaden 
Francuz nie zapyta, po co grać Moliera, 
Corneil le 'a czy Racine 'a. A jeśli któryś z was nic 
rozumie, po co grać Fredrę, niech przestanie 
zajmować się rearrem - jest tyle pięknych 
zawodów. Albo ... z powrotem do szkoły! 
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1793 - Aleksander Fredro, syn Jacka 
i Marianny z domu hrabianki Dembińskiej, 

przychodzi na świat w dniu 20 czerwca 
w majątku rodzinnym Surochowie w ziemi 

przemyskiej (nie 'vykluczone, 
że był dwa lata starszy). 

W domu Fredrów chowa się dz iewięcioro 
dzieci: trzy córki , sześciu synów. Wczesne 

dzieciństwo upływa im w majątku 
Beńkowa Wiszn ia. 

1805 - Pierwsza próba twórczości teatralnej: 
dziecięca komedia Serach nastraszony. 

1806 - W dniu 18 stycznia umiera l\larianna 
Fredrowa. !\tąż z rodziną 

przenosi s i ę do Lwowa. 
1809 - Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako 

ochotnik do wojsk księcia Józefa 
Poniacowskiego w Trześni pod Sando

mierzem. 9 czerwca zostaje mianowany 
podporucznikiem 11. pułku ułanów. 
1812-1813 - Kampania moskiewska. 

20 paidziern ika odznaczenie krzyżem Virtuti 
Mi litari. Odwrót spod Mosk'V)' i przejście 
przez Be rezynę . Tyfus w Wil nie, ucieczka 

w przebraniu z n iewoli do Lwowa. 
1813 - 1814- Dnia IO sierpnia przybywa 

Fredro do Drezna i przyłącza się do Wielkiej 
Armi i. Bierze udział w kampanii pruskiej 

i francuskiej w funkcji oficera ordynansowego 
sztabu generalnego. 30 paidziern ika 

uczestn iczy w bitwie pod Hanau. Dnia 15 
kwietnia 1814 odznaczony Legią Honorową. 

Wiosn<j na kwaterze pod Paryżem, powrót 
do Lwowa w czerwcu tegoż roku. 

1815 - Zwolnienie ze służby wojskowej 
na własną prośbę . 

1817 - Pierwsza· bez powodzenia -
wystawiona komedia (Lwów, 10 marca) 

Intryga naprędce, napisana w Beńkowej 
Wiszni, nie publikowana przez pisarza. 

1818 - P ierwsza publikowana 
i z powodzeniem grana komed ia Pan 
Geldhab (prapremiera Warszawa, 
7 października 1821 r.). 

1822 - Jacek Fredro, udowodniwszy 
genea logię rodu od przełomu XIV/XV 
stulecia w ramach akcji sprawdzania 
tytułów rodowych, uzyskuje od rządu 
aus triackiego tytuł hrabiowski 
dla siebie i rodziny. 

1824 - Aleksander jedzie do Włoch 
na wezwan ie brata Maksym iliana, który rad 
by go wyswatać z bogatą kuzynką żony. 

1826 - P ierwsze wydanie zbiorowe 
Komedii Aleksandra hr. Fredra - Wiedeń 
i Lwów 1826 -1838, t. 1-5. (Nazwisko 
odmien iano ówcześnie: F redro - Fredra). 

1828 - Śmierć ojca. W dniu 8 li stopada 
ślub w Korczynie (pod Krosnem) z Zofią 
hr. Skarbkową. 

1829 - W dniu 2 września narodziny 
w Beńkowej Wiszni jedynego syna, Jana 
Aleksandra, w przyszłości również 
komediopisarza. (Urodzeni w 1831, 1832 
Gustaw i Jan Nepomucen umierają 
w niemowlęctwie). Pisarz zostaje powołany 

w poczet Warszawskiego Towarzystwa 
Przyj aciół Nauk. 

183 1 - W okresie powstania 
liscopadowego pobyt z rodzin'! w Wiedn iu, 
spowodowany obawą przed epidemią 
chole ry zawleczoną przez armię rosyjską. 
Bracia Edward i Henryk b iorą ud ział 

w powstan iu. 
1832-1835 - Szczycowy okres twórczości 

komed iowej Fredry - Zemsta, Śluby 
panieńskie, Pan Jowialski, Dożywocie. 

1833 - Fredro jako przedstawiciel stanu 
magnackiego wybrany zostaje deputatem do 
Sejmu Stanowego, obejmuje w Wydziale 
Stanowym referat instytucji naukowych. 

1835 - W krakowskim "Pam iętniku Nauk 
i Umiejętności" ukazuje s ię rozprawa 
Seweryna Goszczyńskiego 
pt. Nowa epoka poezji polskiej, uważana 
przez współczesnych za główną przyczynę 

zam il knięc i a Fredry. 
1837 - W dniu 21 maja narodziny jedynej 

córki, Zofi i, pó:tniejszej żony Jana 
hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 - Decyzja zaprzestania twórczości 
pisarskiej (data podawana przez Fredrę 
w jego osobistych notatkach). 

1842 - Atak i na Fred rę w czasopismach 
krajowych, zapewne utwie rdzające go 



w decyzji milczenia pisarskiego. 
1845 - Um iera brat Seweryn, szwoleżer 

napo l eoński, uczestnik ataku na Somosierrę. 
1846 - Um iera w Paryżu brat, Jan 

Maksymil ian, by ły major w wojsku Księstwa 
Warszawskiego, odznaczony w 1807 roku 

Virtuti M ili tari i Legi ą Hono rową, ad iutant 
ks. Józefa, później ca ra Aleksandra I, kurator 

un iwersytetu warszawskiego, li terat 
tragediopisarz, miłofoik teatru, pośredniczący 

w wystawianiu komedii brata w Warszawie. 
1848 - Udział w wydarzeniach Wiosny 

Ludów we Lwowie, uczestnictwo 
w dowództwie Gwardii Narodowej. Fredro, 

wybrany prezesem Rady Narodowej 
w miasteczku powiatowym Rudki, wygłasza 

mowę przeciw biurokracji austriackiej: 
"na leży przepędzić diabła 

w scosowa nym kape luszu" . 
1849 - Syn pisarza, b io rący udz i a ł 

w powstaniu węgierskim , po jego klęsce 
uchodzi przez Turcję do Francji. 

1850 - W styczn iu pisarz wraz z żoną i córką 
przybywa do Paryża . awiązuje tam liczne 

znajomośc i wśród emigracji polskiej. Poznaje 
m. in. Mickiewicza, Lenartowicza, portrecistę 

Henryka Rodakowskiego. 
1851 - Po grudniowym zamachu stanu 

we Francji Fredro wraz z rodziną przenosi się 
do Brukse li, w rok u następnym 

powraca do Paryża. 
1852 - Ponowne rozpoczęcie twórczości -

data podawana przez pisarza. 
1852-1854 - Oskarżen ie Fredry o zdradę 

stanu, spowodowane jego mową w Rudkach 
w roku 1848. Proces umorzony na skutek 

interwencji blisk iego pisarzowi ówczesnego 
nam iestnika Gal icji, hr. Agenora 

Gołuchowsk iego. 

1857 - W kwietniu powrót syna do kraju. 
Fred ro os iada we Lwowie w dworku na 

Chorążczyźn i e. 

1859 - W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi s i ę 

wnu k pisarza, Andrzej Maksymilian, równi eż 

w przyszłośc i literat wierszopi s 
1861 - F red ro zostaje posłem większej 

własności z ziemi samborski ej do pierwszego 
autonomicznego Sejmu Krajowego w Gali cji. 
Po kil ku miesiącach składa mandat. W 
październ iku ślu b córki 

1865 - P isarz otrzymuje honorowe 
obywate lstwo miasta Lwowa i zos taje 
powołany do grona członków Akade mii 
Umiejętnośc i w Krakowie 

1867 - Ostatn ia nap isana i datowana 
komedia F redry pt. Ostatn ia wola. Umiera 
brat Henryk. 

1876 - W dni u 15 lipca Aleksande r Fred ro 
um iera we Lwowie, w cztery mies i ące po 
zgonie Goszczyńsk i ego, os i adłego na starość 
równ ież we Lwowie, naprzeciwko dom u 
Fredry. Zwłoki pisarza zostają złożone 
w grobach rodzinnych w kości e l e parafialnym 
w Rudkach . 
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miesięcznika "Teatr" 1993, nr 6 
A. Fredro: Fraszki i epigramaty. Warszawa 1993. 

A. Fredro: Zapiski starucha. Oprac. B.Zakrzewski. Wrocław 1991. 
K. Wyka: Aleksander Fredro. Warszawa 1986. 

oraz teksty Barbary Wrzesińskiej i Marka Perepeczki 
napisane specjalnie do niniejszego wydawnictwa. 

Aleksander Fredro. Malowała Zofia z Fredrów Szeptycka. 
Pałac w Beńkowej Wiszni. Fot. z 1970 roku. 

Ze zbiorów B. Zakrzewskiego. 

Aleksander Fredro w dworku na Chorążczyźnie. Akwarela Juliusza 
Kossaka (1884). Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Aleksander Fredro na pomniku dłuta Leonarda Marconiego. 
Fot. M. Grotowski. Ze zbiorów Biblioteki Ossolineum. 

(wszystkie ilustracje są reprodukcjami z książki: Fredro i Fredrusie. 
Oprac. B.Zakrzewski. Ossolineum-Wydawnictwo 1974.) 

Zdjęcie Barbary Wrzesińskiej wykonał Aleksander 
Ciuraszkiewicz. 

Zdjęcie na okładce i zdjęcie Marka Perepeczki - Piotr Dłubak. 

Projekty scenografii i kostiumów wykorzystane w programie - Dorota Korfel. 

Wybór tekstów, opracowanie i redakcja - Robert Dorosławski. 

Projekt i opracowanie graficzne - Justyna Szklarczyk. 
Skład i druk - Agencja Wydawnicza KALIGRAF, Gliwice. 








