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Aleksander 
Fredro 
Urodził się 20 czerwca 1793 
roku w Suroehowie kolo .Ja
rosławia na ziemi przemy
skiej w rodzinie szlachec
kiej, jako syn .Jacka i Ma-
r~anny z domu hrabianki 
Dembińskiej. Istnieją rów
nież przekazy, że był być 
może o dwa lata starszy. Miał 
liczne rodzeństwo: trzy sio
stry i pięciu braci, spośród 
których Maksymilian także 

,., wyrósł na dramatopisarza. 
Dzieciństwo spędza w mająt
ku Beńkowa Wisznia, w któ

rym pobierał niezbyt dokładne domowe wykształcenie. 
O pierwszych, być może przypadkowych zainteresowa
niach teatralnych świadczy dziecięca komedyjka Strae/1 
nieustraszo11y, którą chłopiec napisał w wieku lat dwuna
stu. W 1806 roku, po śmierci matki (18 stycznia) rodzina 
przenosi się do Lwowa. 
Kiedy do Galicji wkraczają wojska księcia .Józefa Ponia
towskiego, szesnastoletni 1Ueksander zaciąga się jako 
ochotnik do Il pułku ułanów, w którym 9 czerwca 1809 
roku zostaje mianowany podporucznikiem. Wraz z woj
skami Napoleona przechodzi całą kampanię moskiewską, 
za którą zostaje odznaczony krzyżem Virtuti Militari. 
Przeżywa także tragiczny odwrót spod Moskwy i Berezy
ny. W Wilnie choruje na tyfus i dostaje się do niewoli ro
syjskiej, z której w przebraniu ucieka do Lwowa, skąd je
dzie do Drezna, by przyłączyć się do armii francuskiej. 
W czasie kampanii pruskiej pełni funkcję oficera ordynan
sowego sztabu generalnego. Uczestniczy m. in. w bitwie 
pod Hansau. W 1814 roku odznaczony zostaje Legią Hono
rową. Przez kilka miesięcy stacjonuje pod Paryżem i wów
czas poznaje francuski teatr, głównie teatrzyki popular
ne. Latem wraca do Lwowa i w 1815 roku na własną proś
bę opuszcza wojsko w stopniu kapitana. Z tego okresu po
zostały znane obscena: Sztuka obłapiania i O księżnie.zee ••• 
Ojciec przeznacza Aleksandrowi wieś .Jatwięgi w mająt
ku Rudki, by syn samodzielnie uczył się gospodarowania. 
Fredro trochę nudzący się na wsi i jednocześnie lekko zde
gustowany życiem towarzyskim Lwowa zaczyna pisać. 
W 1815 roku powstaje Intryga na prędee, ezy/i Nie ma złe
go be.z dobrego, która zostaje wystawiona, ale bez powo 

dzenia, w prowadzonym wówczas przez .Jana Nepomuce
na Kamińskiego teatrze lwowskim IO marea 1817 roku. 
Później tę jednoaktówkę przerobi na komedię No~y Dm1 
.HiehoL Niedługo potem powstaje Pan 6eldhab., wystawio
ny w Warszawie 7 października 1821. 
W 1819 roku rozpoczął się trwający dziesięć lat romans 
z Zofią hr. Skarbkową z .Jabłonowskich. Ukochana Fredry 
uzyskała rozwód od swego męża, który chciał god'nie roz
wiązać problem, ale przez długi czas ponownemu małżeń
stwu sprzechvala się jej matka, obawiająca się zbyt ni
skich koligacji. Nie pomógł nawet uzyskany przez .łac-ka 
Fredrę w 1822 roku tytuł hrabiowski, otrzymany z rąk 
aust.riackich. Dopiero starania brata, Maksymiliana, prze
łamały opory matki i 8 listopada 1828 roku w Korcz,·nie 
pod Krosnem doszło do zawarcia tak długo oczekiwanego 
związku. Nieco wcześniej zmarł ojciec Fredry. 
W 1824 roku na zaproszenie brata Aleksander zwiedza Wio
chy. Nadal pisze komedie, które własnym nakładem w,·da
je w 1826. W t,·m okresie powstają jednoaktówki: Zrzęd-
11ość i przekora, Piern·sza lepsza, Odludki i poeta, List, Nikt 
mnie nie zna oraz regularne komedie: M4Ż i żo11a" Cudzo
ziemez„·zna, Damy i huzar_,; Nocleg 0 1 ApP11ina<•/1. Prz.•Ja
elele, 61ł'ałtu, eo się dzieje, IJ.11/iżan.tt. 
Drugiego września 1829 roku przychodzi na świat .Jan 
Aleksander, również w przyszłości komediopisarz i jedy
ny syn, gdyż dwaj następni umierają po urodzeniu. W 1831 
roku pisarz wraz z 1·odziną W)'jeżdża do Wiednia, by ueh1·0-
nić się przed cholerą. Dwaj bracia Aleksandra biorą udział 
w powstaniu listopadowym. 
Na lata 1832-35 przypada najwspanialszy okres twórczo
ści pisarza. Powstają wówczas: Ślub.Y p;1nieńskie, Pa11 Jo
wialski, Ze1nsta, Dożywoeie oraz Ciotunia • .Jednakże w 1835 
roku Seweryn Goszczyński ogłasza rozprawę ,Nowa epoka 
poezji polskiej, w której oskarża Fredrę o obojętność na 
sprawy narodowe. Wówczas Fredro odkłada na długo pió
ro, eo - jak się przypuszcza - miało związek z tą krytyką, 
ale eo również wynikało z postępującego nastroju mizan
tropii, od którego nie uwolniło go nawet radosne urodze
nie (21 maja 1837) jedynej córki - Zofii, późniejszej żony 
.Jana hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. W latach trzy
dziestych Fredro rozwija działalność obywatelską; zostaje 
wybrany do Sejmu Stanowego, w którym opiekuje się in
stytucjami naukowymi, otrzymuje tytuł honorowego oby
watela miasta Lwowa. Wcześniej, bo w 1829 zostaje człon
kiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
W latach czterdziestych ponawiają się ataki krytyki na 
postawę Fredry wobec działań niepodległościowych. Być 
może dlatego pisze napoleoński pamiętnik Trzy po trz.y 
(1844-46). Teatry nadal często wystawiają jego komedie. 



Dworek na C:horążez;vźnie. Ryt. I. C:hełmieki, 1869 

\l'ydarzenia lat czterd ziestych pobudzaj;' ł~redrę do d zia
łalności politycznej; dot,,kają także jego rodzinę. Po bun
cie Szeli w 184 6 p isarz składa memoriał L' 11'a1fi 1111d ~·ta11e111 
.'ioejaln • ..-n1 w 6alieji, a w 1848 zaciąga się do lwowskiej 
Gwardii ~arodou e j . J ako prezes llady Narodowej w Rud
kach wygłasza ost1·ą mowę antyaush·iaeką, za którą grożą 
m u represje, zażegnane jed nak 1n·zez namies tn ika Galiej i. 
Wkrótee też Fredro \\lyco fuje si z Rt~ńkowe.i " 1iszni. 
W 1850 roku \\fraz z żoną i eó„ką w~'.ieżdża do Paryża, 
gdzie przebywa na emig1·aej i s y n, tóry b1·ał udział w po
wstaniu węgierskim. F „edro pono wnie poznaje tea tr fran
e miiki, eo prawdopodobnit~ wpływa na dee)·zję o powrocie 
do pisania. W Paryżu spot~1ka si-,. także z wieloma 1·odaka
m i, m. in. z Adamem Mieklewiczem. 
W 1857 przenosi się do dwo.-ku na Ch01•ążczyźnie we Lwo
wie. W okresie do 1868 roku powstaje kilkanaście komedii 
i jednoaktówek: Wielki t~złon·'iek do n1ał;n•h intere!ió"'' ~y
ehowanka" Oże11it! .dę 111e mogę, Rt:a11·11/n,er" Co t11 kłopotu, 
6odzie11 litośei, Dwie blizn.r, Pa11 Be11et, Śll'·ieezka zg"asła 
i inne oraz zbiór myśli, metafor i sentenc,ii - Zapi!iki sta1·11-
el1a. W 1859 przychodzi na świat wnuk, Andrzej Maksymi
lian Fredro, kolejny pisarz w rodzinie. Na poetę spływają 
zaszczyty i wyrazy uznania. W 1856 roku we f_,wowie od
bywają się wielkie urocz,·stości na jego cześe; podobne 
zostają powtórzone w Krakowie w 1860 roku. W 1873 pi
sarz zostaje członkiem Akademii Umiejętności. 
Umiera 15 lipca 1876 roku we Lwowie. Pochowany został 
w grobie rodzinnym w Rudkach. 

P. G. 

Dźwięczka 

Nie każdego rodzinom błysła szczęśna gwiazdka 
I w dziecinne usteczka pszczoły miód złożyły, 
I trwałą zielonością lauru grób okryły, 
Ani z Feniksowego powstał każdy gniazda. 

Los skąpy swego druku przez swoje wysiły, 
Gdy mierni mkną tak szybko jak pędzi w czwał jazda, 
Ledwo ziemi w tysiąc lat wyższy geniusz raz da, 
Aby górne dążenia wśród ludzi ożyły. 

Fredro! Tobie w dzieciństwie wziąe od muz lłrzypadło 
Za cacko szydną maskę i prawdy zwierciadło, 
By stanąe świetnie kiedyś mógł na polskiej scenie • 

.Już wiele błędów zbitych śmiesznością przepadło, 
Zazdrośe, podstęp i skąpstwo na widok twój zbladło, 
A twemu dowcipowi świat oddał uczczenie. 

S. Sztole 

Autor był C:zf"t•hem. Sonet w polskim przekładzie ukazał sit." w (•za
sopiśmie "Kwiat~·'\ wy<"hodzą<'~·m w Pradze, :ł sierpnia 18:ł7. 
[Druk za: Roman Kaleta SPnsaejP z da1n1.t'e/1 lat, Wroeław 1986, 
s. 256.) 
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Obsada: 

Leon Birbat1eki ••••••••••••••••• ROBERT WDANIEC 

Doktor H11go •••••••••••••••••••• ANDRZE.J J_,IPSKI 

Orgon ••••••••••••••••••••• WŁODZIMIERZ FIGURA 

Rózia, córka Orgona • • • • • • • • • IWONA FORNALCZYK 

Łatka •••••••••••••••••••••••• WOJCIECH LEŚNIAK 

Twardosz •••••••••••••••••••••• MARIAN SKORIJPA 

Rafał Ciemięga ••••••••••••••••••• TOMASZ ZARÓD 

Michał Ciemięga •••••••••••••••• ANDRZEJ ROZMUS 

Reżyseria: 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Scenografia: 

LILIANA .JANKOWSKA 

Asystent reżysera: 

Tomasz Zaród 
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li sk~peg·o lub u e/1eiweg·o - cała w 1nieszk11 d11."iza. 
And. Maks. Fredro 

Filip ••••••••••••••••••••••••• ZYGMUNT BIERNA1' 

Zarządzający oberżą ••••••• GRZEGORZ KRAWCZYK 

Szwajear oberży ••••••••••• RYSZARD GROCHOWIN:\ 

Zyd •••••••••••••••••••••• GRZEGORZ KRAWCZYK 

M11zykanci: 

Skrzypek ••••••••••••••••• GRZEGORZ KRAWCZYK 

Klaryneeista •••••••••••••• STA.:\ilSŁAW SKRZ'\.~SKI 

Basista ••••••••••••••••••• RYSZ \RO GROCHO\ł'INA 

lnspiejent: 

Ryszard Grochowina 

S11fler: 

Dan11ta Groehowina 

Nazwisko Rafała i Michała Lagenów jest nazwiskiem znaezącym. W potoeznej gwarze lwowskiej "lagena" znaczyło ciemi~g„„. 
niedorajdę. Blat.ego w naszym przedstawieni11 dla 11wyraź11ienia doweip11 Fredry bracia nazywają się C: ie 111 i~ g a. 



Fredro na ratunek 

Fredro uratował Polskę od ogólnej melancholii, winniśmy 
mu wdzięczność chorego dla lekarza. I zaprawdę śmiech 
Fredrowski ma dla nas większe, głębsze znaczenie; on przy
pomina nam warunki rzeczywistego życia, on nas odrywa 
od smętnej, a .jałowej kontemplacji i zwraca w kolej nor
malną ucząc, że nie rozpaczać, ale przede wszystkim żyć 
trzeba, będąc narodem. 

Stanisław Koźmian 

Geniusz Fredro 

Uważam Fredrę za jednego z największych artystów świa
ta; zjawienie się jego w dziejach naszego teatru, zwłaszcza 
w danej epoce, wydaje mi się jakimś cudem. [ ••• ] 
Fredro to wielka poezja polska; nie ta zrodzona z niewoli 
i męki, patologiczna i wzniosła, natchniona i obłąkana 
w swojej monomanii, nie ta, której duch narodu zawdzię
c z a swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzywienie za
razem; ale ta Polska odwieczna, po której ów e1tizod krwi 
i hańby spłynął nie znacząc na niej śladów. [ ••• ] Tę niespo
żvtą p~lskość, jaka kryje się w uśmiechu ł"'redry, nie dość 
r~zmniano za jego życia, nieprędko zrozumiano ją i po jego 
śmierci. Pojęcie wielkości poezji utożsamiło się z wyrazem 
bólu narodowego lub nawet z jego gestem; 11iejeden wieszcz, 
nie zawsze nawet najczystszej wody, który górnie rozdzie
rał szaty nad losem ojczyzny, przesłonił tedy Fredrę na
szemu sercu i pamięci. Fredro szat nad ojczyzną nie roz
dzierał, bo on nią był; najgłębiej może, bo bezwiednie. I był 
jednym z największych polskich artystów, tym, którego na
zwisko możemy, bez cienia szowinizmu, postawić obok 
pierwszych nazwisk świata. 

Tadeusz Boy-Żeleński Obraeh1111ki iredrow§kie 

Z powodu terminologii ekonomii politycznej 

A cóż to, mospanie, za wierutny ghtpiec, 
Co nas chce nauczać, co h a n d e I, co k u p i e c! 
Wszak ci to nie wiedzieć - i dziecięciu wstyd, 
Że h a n d e 1. - to okpisz, a k u p i e c - to Żyd. 
Że d o w ó z - to Niemiec, a w y w ó z - podatki, 
P i e n i ą d z - cień, m o n e t a - drukowane płatki, 

Mo n op o I - a zasie! Własność - dym i łysk, 
D o c h ó d - c zysty przechód, a z y s k - to w p)'Sk. 

A r z ą d ? Jak na d zisia.i, rząd, mospanie„ kiep! 
Jego a1•gume11tem s ta·yczek albo eep. 

Gdzie taka e k o n o m i a wzra.411ta, 
Wszystko błazeństwo, i basta! 

Aleksander F redro 

'l'a śmiała jak n a każdy czas (kto nawet d zis iaj odwaŻ)'łby się 

tak n a pisae) fraszka jest pr7.,ewrotn ) 'm głosNn F redy w d)'S
k u sji na mocln~' w 1JOłowie X IX w ieku temat przeobraże1i eko
nomi<-zny c h. Każde ludzkie pokoi •nie doś iadeza bai"tlziej 
lub umiej powai..n)'Ch przekształee1i ekonomi,•zny,•h, a nie
które (szczególnie szczęśliwe) naw et przeob1•ażenia ustr ojo
w e . Osiadły na ziemi w iarus napoletniski zdawał się być szcze
gólnie zaint re ~owany proble man i rodzą<-ymi się z podsta
wou'y c h funkcji pieniądza, a zwłaszcza z skutków wynika
ją.-~yeh z posiadania te oż. Już ~·czesny Pa11 flellmb to iro-
11iezne stmłium posiadania„ a le takiego speeyfieznego„ któ~ 
mnvet zamożnej pannie nie daje gwaraneji 111atry monialnyeb. 
Wielki <.~zlo11·iek ,/o maJ.y e/1 J11tert•§Ó lł' to z ko lei opowieśe 
o mar11owanej energii człowieka obdarzonego wielką wolą 

przedsiębiorczośei; n iestety, ty lko wolą. A Zem §ta ? - prze 
cież można na nią patrzeć jak na tJarodię romantycznej po
ezji ruin, grzebiących feudalizm. 
IJoż.ywoeie ł"'redry kojarzone jest sh1sznie i niesłusznie ze 
Skąpeem lUoliera. Shtsznie„ bo pokrewieństwo temató w jest 
niewątpliwe; niesh1sznie - gd)·ż u Moliera ucieczką ze świata 
bezwzględne:i ekonomii jest zabieg de11§ ex 1naehina, wystar
czy niespodziewanie odkryć, że jest się potomkiem bogatego 
przodka. Natomiast biednemu polskiemu bohaterowi pozostaje 
tylko fantazja i przelatujący nad światem modny wynalazek 
- balon. A jeśli nie to - to paradoksahlie na odwrót - upór 
i spryt. To taka specyficzna polska ekonomia polityczna. 
Może właśnie na takich odkryciach polega niezniszczalnośc 
komedii Aleksandra Fredry, który potrafił nawet 11ajwnikliw
szą i najsubtelniejs7..ą analizę psychologiczną, obyczajową czy 
choćby ekonomiczną ozdobić swoim kunsztownym i zniewa
lającym żartem. 

P. G. 



Złodziejem nazywają tego, eo ukradł talara - a bankru
tem, eo ukradł milion. Lubo i nazwa "złodziej" traci już 
pierwotną swoją szorstkość - świat się cywilizuje. 

• 

Naród, który nie ma woli i siły powiedzieć łotrom, że ło
try - nie wart być narodem. 

• 

Wśeiekła żądza zysku ogarnęła społeezeństwo. Póki jej 
jaka nowa idea nie okiełzna, póty ani nauka, ani praea 
wystarezyć jej nie będą. 

• 

Napehał kieszenie - i bawi się w radykała. 

• 

Rozwaga w milośei staje się niepotrzebna. Bo zawsze na 
końeu zrobi się tak, jak gdyby nie nie rozważono. 

Aleksander Fredro 
Zapiski starue/1a 

Zast~pca dyrektora 
d / s ekonomicznych 

mgr Helena Równicka 

Dział Promocji i Marketingu 
Jolanta Soszyńska 
Barbara Mijalska 

Kierownik techniczny 
Jerzy Kotula 

Zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwi~ku: 
Maciej K~dz1erski - kierownik, 

Paweł Dąbek, 
Eugeniusz Piotrowski, 

Łukasz Zimny 

Montażyści sceny: 
Andrzej Górski - brygadzista, 

Grzegorz Dzwonek, 
Paweł Sukiennik, 

Włodzimierz Wiewióra 

Pracownia perukarska: 
Zdzisława Mol~da - brygadzistka, 

Zofia Segda 

Garderobiane: 
Maria Brudek, Jadwiga Gancarz, 
Janina Kurdziel, Wanda Zygmunt 

Rekwizytorka: 
Danuta Pater 

Pracownia krawiecka: 
Maria Stefanik - brygadzistka, 
Józef Biedra, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Pracownia stolarska: 
Witold Krawczyński, 

Zdzisław Wąż, 
Kazimierz Zimny 
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Bieńkowski 
Autoryzowany Dealer 

~·"· ~ --- CUKIERNIA 

Dział Promocji i Marketingu Teatru 
(1-p. wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy 

i szkół na bilety zbiorowe 
i abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00, 
tel. 66-11-27 

Kasa Teatru czynna we wtorki, 
środy i czwartki 

w godz. 9.00 - 13.00, 
w piątki 

w godz. 15.00 - 19.00, 
w soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00. 
Tel. 66-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagł~bia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Paweł Gabara 

Opracowanie graficzne: 
Mariusz Mruczek 




