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ALEKSANDER FREDRO 

Urodziłem się w Surochowie pod Jarosławiem w t. 1793 
i . do szesnastu lat życia . uczono mię ówczesnym trybem 
szkolnym pod nauczycielem domowym, który to rodzaj edu
kacji przekładano nad publiczny, pod żadnym względem 
nie zadawalający moich rodziców. W młodych latach nie · 
okazywałem zdolności do nauki, nie dlatego, żebym do niej 
nie . miał zdolności, lecz, ż.e ·ta wymagała przede wszystkim 
pamięci, której nie miałem, a przez to i żadnych korzyści 
odnieść nie mogłem z udzielanych mi nauk. Usposobienie 
moje ciche, spokojne, niemal poważne; umysł więcej do 
smutnych dumań, niż do pustej wesołości skłonny, zyskał 
mi w rodzinie przydomek młodego staruszka. 
Nadszedł rok 1809. 
Miałem wtedy lat szesnaście i z bardzo miernym zaso

bem naukowym, obok niejakiej znajomości książek różnej 
wartości i treści, mianowicie francuskich, uczułem pociąg 

do. stanu wojskowego i wstąpiłem w szeregi wojsk Księ
stwa Warszawskiego, które wkroczyły do Galicyi. Odtąd 
zaczęła -. się dla mnie szkoła świata , najpraktyczniejsza, naj
bardziej urozmaicona, a zarazem najponętniejsza ze wszyst
kich szkół, w jakich się mamy uczyć doświadczenia. Na 
obcowanie z muzami nie miałem wcale czasu, ani też , bę

dąc żołnierzem, nie tęskniłem za ich towarzystwem; jed
nakże gdy w niespodziewanej okoliczności błysnął mi pro
myk .natchnienia, mimowolnie brałem się do pióra. Zawsze 
mię coś do bazgrania ciągnęło. Tym sposobem w r. 1810 
po raz pierwszy dowiedziałem się, że mógłbym składać 

wiersze. Jakieś zdarzenie, nie pamiętam, czy wesołe, czy 
smutne, podało mi · sposobność do napisania rymów, · które 



latały z rąk do rąk i zarobiły w moim pułku na niesły

chane pochwały. Jeden tylko ze światlejszych kolegów zro~ 
bił mi uwagę, że w wielu wierszach brakuje średniówki. 

- średniówki? - zapytałem zdziwiony - nigdy o niej 
nie słyszałem. 

Kolega podjął się wytlómaczyć mi znaczenie średniówki 
i to była pierwsza lekcya prawideł rymotwórstwa polskiego. 

:_Z rejterującym a staczającym po drodze krwawe bitwy 
Napoleonem, doszedłem do Paryża i pobytowi w tej sto
licy winien jestem poznanie teatru francuskiego, który zro
bił na mnie nieopisane wrażenie, odpowiednie memu wew
nętrznemu usposobieniu, a przytem całkiem nowe; Lwów 
bowiem nie miał wtedy stałej, polskiej sceny, a jeżeli by
wałem niekiedy na przedstawieniach teatralnych, to naj
częściej wykonywali je amatorowie, a >tak nie mogłem mieć 

jasnego pojęcia o tej potędze sztuki. 
Tragedya francuska, lubo szczyciła się wówczas królem 

tragików, Talmą, znalazła mię prawie obojętnym widzem. 
Przesadna deklamacya, ruchy konwencyonalne, montonia 
aleksandrynów, ziębiąca wszelkie ciepło, w ogóle nie mo
gła mi się podobać, nic nie wiedzącemu o trzech jedno
ściach. Przeciwnie, wodewil, komedya, wprawiały mię 

w zachwycenie. Pierwszy raz widziałem tam skończonych 
i doskonałych artystów, utrzymujących grą samą najlichsze 
nieraz ramoty i wtedy to powziąłem przekonanie, wzmoc
nione z czasem, że nie ma dzieła dramatycznego, choćby 

jak mistrzowsko przeprowadzonego i wykończonego w czę

ściach, któreby się obeszło bez dalszego rozwinięcia i pod
niesienia dobrą grą aktorów. 

Aleksander Fredro: Autobiografia. 

Kronika Rodzinna 1876 nr 21-



Panie! dasz nam komedyę! - podaj, jakie chcesz 
warunki. Jeżelibyś sobie życzył, aby wprzód była 

odegrana na teatrze, będziemy jej, jak Twojego pil
nować dziecięcia, byle to dziecię w naszych ram
kach potem ukazać się mogło. Nie jest to prośba, 

jest to dokuczliwe, uparte domaganie się, błaganie, 

co hrabia chcesz: jest to coś takiego, czego się nie 
odmawia. Z tego, com kiedykolwiek napisał o na
szej literaturze dramatycznej - mogłeś się hrabia 
przekonać łatwo, jak z wielką i szczerą czcią jestem 
dla Tego, którego mam za jedynego u nas bezpo
tomnego ojca naszego teatru; za alfę i omegę pol
skiej sceny. Pan Bóg dozwolił Wam, Hrabio, stwo
rzyć komedyę polską i postawić ją na tym stopniu 
doskonałości, której nikt nie dorówna. Jest mojern 
najświętszem przekonaniem, że teatr nasz wam tylko 
winien życie całe. W waszych dziełach stworzyliście 
rodzaj komedyi, które · nieśmiertelnie doskona!emi 
będą, bo życie z prawdą niezmierną malują. Będzie
cie naszym Molierem, to jest niedoścignionym wro
rem. 

Józef Ignacy Kraszewski, 1867 r . 

cyt. xa: Stanisław Schniir Pepłowski 
Z papierów po Fredrze. 

Kraków 1900 r . 



„ 

Pamiętam Modrzejewską (byłem wówczas dziec
kiem, a ona babką), jako Anielę, z dwoma warko
czami blond pr~wie do ziemi. O stylowych fryzu
rach wówczas się nie śniło; grano Sluby panieńskie 
jak zwykłą salonową komedię. Potem, z Tadeuszem 
Pawlikowskim, wielka sensacyjna inowacja: Fredro 
stylowy, Sluby ___:_ empirowe! Potem z kolei Fredro 
dix-huit-cent-trente: panny w olbrzymich kokach 
(zapewne bardzo wiernych, ale fatalnie deformują
cych kobietę), Gucio kręcący kuperkiem i obnoszą
cy swoje rajtroczki niby na pokazie mód dawnych. 
Potem zaczęła się era celebry: siedemdziesięciopię
ciolecie Slubów, stulecie Geldhaba etc., spektakle 
uroczyste, poprzedzane odczytami. Uff! Doszło do te
go, że Damy i huzary stroił w Warszawskim Teatrze 
Narodowym najautentyczniej do ostatniego guzika 
specjalista od mundurologii napoleońskiej, zapomi
nając tylko o tym jednym, 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: Zemstę, w któ
rej, 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 publiczność 
odpowiadała dyskretnym ziewaniem, często nieobec
nością - buchnął gdz"ieś na Powiślu szeroki śmiech 
Fredy „od brązowanego" - jak go nazwał Jaracz: 
Fredro zgroteskowany, odszlachcony po trosze, ale 
młody, rozbawiony sam sobą, po dawnemu wesoły. 
;oj, daliż mu za to przysięgli fredrologowie!) 

Tadeusz Boy-Żeleński: 

Obrachunki fredrowskie 1934 r. 



Jest wzrostu miernego, twarzy ściągłej, nosa mier
nego, trocha wygiętych w nim dziur~k , oczu czar
nych, ognistych, ust równych, włosów rudych, nieco 
szczupły, posiada umiejętności, języki francuski i nie
miecki doskonale, rozumie wiele, jest dowcipny, 
us2lczypliwy, polityk wielki, filut , wyśmiewa dru
gich jednakże jest szlachetny, nigdy zaś pochlebny. 
Ma nadzwyczajny talent. 

Fr . K. P1ek: Czasy i ludzie . Wrocław 1959 r . 

Autorstwo moje diabli wzięli, nie podlecę już nad 
ziemię w ołowianych botach, które los nam wszyst
kim sprawił. Mam dobrą żonę, mam miłego bębna, 
mam książki, domek spokojny - słowem , byłbym 

szczęśliwy, gdybym nie był Polakiem. 

Aleksander Fredro: 

Z listu do Józefa Grabowskiego 
pisane w Rudkach 2 stycznia 1832 r . 



Fredro nigdy nie żył z p10ra, nie był zawodow
cem; toteż nawet w pełni jego twórczości bywało po 
parę lat przerwy. Gdyby ogół pisarzy nie żył z pió
ra, częściej zdarzałoby się może, że ktoś przestałby 
pisać po wydaniu najlepszego albo „. najgorszego 
dzieła. 

W Polsce abstynencje te mają zwykle swoiste 
podłoże; klęski narodowe, atmosfera. Ma swoją wy
mowę fakt, że równocześnie z Fredrą rzucił pisanie, 
wydawszy swoje dwa arcydzieła, sani Mickiewicz . 
Z tych samych przyczyn zamilkła później Żmichow
ska. Ciężko było wówczas w Polsce pisać, cóż do
piero komedie. 

Tadeusz. Boy-Żeleński : 
Obrachunki- fre-Cirowskie 1934 r. 

Nie przestałem pisać, tylko drukować nic nie bę
dę. - Mo~e wyobrażenia o sztuce, a szczególniej po
jęcia o literaturze dramatycznej nie zgadzają się 

z dzisiejszemi. Uniknąć chciałem jedynie tej niezro
zumiałej zaciętości recenzentów, z jaką występowali 
przeciwko mnie, jakbym zbrodnię jaką spełnił, że 

piszę! Pisałem, jak umiałem i jak mi natchnienie 
kazało . 

Kazimierz Wójcicki : 

Odwiedziny u Aleksandra Fredr;;. 
Kłosy. Warszawa 1869 Nr 222 



• 

Coraz to nowe twarze i wrażenia przesuwały się 
poprzed oczy, myśl i duszę moją. W tym to po
mieszkaniu widziałam u Ojca mego Mickiewicza. 
Miał już wychodżić, gdy Ojciec mnie zawołał. Był · 
słuszniejszy o pól głowy od Ojca mego, miał na so
bie długi granatowy surdut i kapelusz, i laskę w rę
ku. Ojciec mnie przyprowadził przed niego: „Żebyś 
pamiętała cale życie, żeś widziała Mickiewicza!" -
i dodał, znać nie bardzo pewnym będąc stopnia wy
kształcenia swej córki: „Tego, który Grażynę napi
sał, wiesz?". Kiwnęłam głową potakująco i oko w 
oko wpatrywałam się w suTOwą twarz i postać prze
de mną stojącą, tak że dziś jeszcze po tym jedynym 
widzeniu wielkiego poety mogę doskonale skonsta
tować wielkie podobieństwo najdawniejszych jego 
portretów sztychowych, a ohydę późniejszych pomni
ków. 

Podczas gdy tak analizowałam z owym bezwied
nym duchem obserwacji, który odnajduję w mym 
życiu, twarz, spuszczone ku mnie oczy, uśmiech 

smutny na ustach, Mickiewicz odgartywał mi z czo
ła włosy, mówiąc: „A więc także Zosia? Zosia!" 

Zofia z Fredrów Szeptycka 

Wspomnienia z lat ubieglyc"> 
Zakł Nar Ossol 1967 1 



Sprawa Fredry daleka jest jeszcze od załatwienia: 
oficjalna apoteoza nie rozstrzygnęła wielu wątpliwo
ści, nie zażegnała wielu nurtujących niechęci. Jedni, 
jak gdyby mszcząc dawne krzywdy poety, wielbią 
w nim polskość, polskość i do znudzenia polskość, 

utożsamiając ją ze szlachetczyzną; inni uważają za 
potrzebne „pogłębiać" Fredrę, suflując mu rzeczy 
swego pomysłu. 

Fredro był przy tym pierwszym geniuszem ko
micznym w kraju, gdzie w literaturze przywyknię
to szukać, nawet w lepszych czasach, cokolwiek 
kaznodziejstwa. Jeżeli komedii przedfredrowskiej 
pozwolono w Polsce żyć, to dlatego może, że byla 
mało komiczna a bardzo obywatelska, dydaktyczna. 
Artyzmu komedii samej w sobie nie bardzo rozu
miano, czego dowodem wzgarliwe milczenie Moch
nackiego albo Mickiewicza w stosunku do Fredry. 
To zresztą rzeczy znane i nieraz mówione. 

Tadeusz Boy-Żele{1ski: 

Obrachunki fredrowskie 1934 r . 



Widzę się ongi, ongi, idącą co rano najpierw z Maz
dunią, później już sama, na dzień dobry do Ojca. 
Zastawałam go zaws~e w łóżku, .gdyż cierpiał na 

tekie bezsenności, podcu.s których często pisywał, 
że · najczęściej zasypiał dopiero, gdy dnieć zaczy
nało. Bywały noce, w których tylko od 7 rano do 
9-ej - · 10-ej sypiał~ Dlatego zazwyczaj w później
szych latach dopiero około 11-ej wstawał. Leżał 
w dużym łóżku stylu pierwszego cesarstwa, o du.:. 
żych lwich głowach i łapach z obręczami mosięż
nymi. Cały róg ścian nad łóżkiem raz koło razu 
obwieszony był prześlicznymi, starymi włoskimi 
sztychami, które Ojciec przywiózł z Rzymu i Flo
rencji w roku 1824. U nóg łóżka duża dębowa skrzy
nia okuta, przy łóżku stoliczek, kolo niego wysoki. 
czarno pomalowany pulpit i dwie biblioteczne szafy 
dochodzące aż po pierwsze . okno z widokiem na 
dziedziniec. Róg między tym a następnym oknem, 
z widokiem na Jatwięgi, znów dwoma szafami za
jęty, tak samo jak róg przeciwny aż po okno z wi
doki€m na ogród. Dalej jeszcze dwie szafy, już do 
drzwi wchodowych dochodzące. Cały zatem pokój, 
jak boazerią, tak biblioteką był otoczony. Pomiędzy 
oknami stał ogromny stół pokryty zielonem suknem, 
na nim pełno tek, papierów, cały Slownik Lindego, 
bez którego Ojciec utrzymywał, że pisać po polsku 
nie umiałby. Na środku duży kałamarz i piasecz
niczka z szafirowego szkła i duża drewniana linh, 
zawsze używana do rysowania planów architekto
nicznych i maszyn, czym Ojciec czasem z namiętno
ścią się zajmował. 

Zofia z Fredrów Szeptycka: 
Wspomnienia z lat ubieglych 

Zakł. Nar. Ossol. 1967 



Uderzyło mnie znaczenie ikonografii dla legendy 
pisarza; rola, jaką obraz odgrywa w ustosunkowaniu 
się doń publiczności. Fredro, jak wiadomo, doży 1 
późnych lat, które stały się jego apoteozą; jakoż mi
mo że istnieją inne jego, wcześniejsze wizerunki, 
utrwalono - jak zwykle zresztą bywa -:-- obraz je
go taki, jakim był na schyłku. Nikt prawie z pu
bliczności nie widzi Fredry innym niż jako starca; 
zwłaszcza, że zaczęto mówić „stary Fredro" dla od
rozmenia . od syna, też komediopisarza. Długi 
zmierzch rzucił na jego postać cień jakiejś niewcze
snej powagi. Dopiero daty (ale któż o nich myśli?) 
przypominają nam że Geldhaba machnął chłopiec 
dwudziestopięcioletni, że Męża i żonę napisał Fredro 
nie mając lat trzydziestu. A nawet - skoro już 
trzeba o tym wspomnieć -:- że słynne, sprośne ine
dyty Fredry, długo obiegające w odpisach między 
młodzieżą (znam je tylko z widzenia, bo nie jestem 
w stanie czytać pornografii), nie są produktem star
czej lubieżności, ale raczej wybrykiem ułańskiego 
humoru lub lwowskich wywczasów młodego eks-ka
pitana. Czy nie zanadto zapominają o tych inedy
tach ci, którzy trzydziestoletniego niespełna autora 
Męża i żony stylizują na surowego i karcącego mo
ralistę? 

Tadeusz Boy-Żeleński: 

Obrachunki fredrowskie 1934 r. 



Nic nie odstręcza bardziej i słusznie natur niepo
spolitych od teatru, jak przesadne mniemanie o je
go znaczeniu, jak fałszywe a zbyt często obłudne 
stawianie go na równi ze świątynią i z instytucjami 
wyższego rzędu moralnego. Teatr przecież był, jest 
i będżie potrzebą ludzkości, a dobrze zrozumiany, 
był, jest i nie przestanie być jedną z jej szlachetnych 
potrzeb. · 

Komedie i postacie Fredry będąc na wskroś pol
skimi, 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 pi
sane i grane, były w ustach osób występujących na
wet patriotyc;zne tyrady, ale postacie nie były pol""'. 
skie - były one albo konwencjonalne, albo obce 
z obcycll naśladowane. Fredro stawiając na deskach 
natury wyłącznie i na wskroś polskie, dał początek 
teatrowi polskiemu, dał mu racją bytu, dał mu byt 
rzeczywisty. 

Stanislaw Kozmian: 
Aleksander Fredro. Wspomnienie 
pośmiertne. Przegląd Polsk i 1876/77 
t. 1(41). 



Wiersz gładki w ogólności nie jest najwyższym 
poezji warunkiem a co do Fredra, jego wiersz gładki 
jest to wymanierowanie języka trybem francuskim, 
bez oryginalności, bez indywidualnej barwy, bez od
s:ienia charakterów. Płynny jak woda, ma też smak 
wody; nie znajdziesz w nim tej jędrności, tej mocy, 
tego wdzięku, jakie ujmują w znakomitszych na
szych pisarzach prawdziwie po polsku, z prawdzi
wym talentem piszących. 
Że komedie pisane dla narodu powinny schwyty

wać i wydawać treść jego życia z właściwej swemu 
powołaniu strony, na to się każdy zgodzi, kto przy
zna, iż komedia nie jest dziecinnym cackiem; ale jed
nym z najdzielniejszych środków wychowania i 
ukształcenia narodu. Że komedie Fredra nie odpo
wiadają temu celowi, że są nienarodowe, o tym le
piej niż najdłuższa rozprawa przekona odczytanie 
i-chże samych. Nazwiska polskie nie są tym samym, 
co charaktery polskie. 
Trochę czasu, trochę więcej oświaty, ·a będziemy 

skąpsi w oklaskach dla komedii takich, jakimi są 
Fredrowe. 

Seweryn Goszczyński: 

z artykułu Nowa epoka póezji pol
skiej. „Powszechny Pamfętnik Nauk 
i Umiejętności" 1835 r. 



Krytykowi wolno być zarozumiałym, autorowi nie. 
Krytyk może uszczypliwie wykrywać wszystkie 
usterki, autorowi dobrej strony wykazać nie wolno. 
Bo albo powiedzą, że prawdy nie lubi, albo że się 
sam chwali. Krytyka moich dziel zadziwiła mnie 
wprawdzie namiętną nienawiścią, ale razem i zbiła 
z toru. Zwłaszcza, że nikt nie stanął w mojej obro
nie. Zwątpiłem o sobie i przestałem pisać. Kiedy zaś 
po kilkunastoletnim milczeniu uległem znowu nało
gowi i wziąłem znowu pióro, nie wystawiałem na 
scenę. Bo już nie miałem tej młodocianej śmiałości, 
której wszystko łatwym się zdaje. Bo może i mój 
humor przygasł. Bo może i usposobienie publicz
ności inne jak było, kiedym pisał Śluby panieńskie. 

Z notatnika Fredry z 1869 r. cyt. za: 

St. Pigoń: Dokola jednego wywiadu. 
:Zycie Literackie 1960 nr 41 

Komedie Fredry, jakkolwiek nieskończoną ilość 
błędów, przesadę, wpadanie w gminność, zbytek 
poetyczności itd. dojrzeć w nich łatwo i namacać 
można, są dziełem wielkiego talentu i zostaną w na
szej literaturze. W nich tyle jest postaci naszych wła
snych, tyle prawdy, tyle prawdziwej komiczności, 
tak silnie one każdego widza poruszają, przypomnie
niem żywego, własnego świata, że pomimo licznych 
wad, jakie w nich wszyscy widzą i sam autor za
pewne, nikt im nie odmówi pierwszego miejsca w 
naszej literaturze dramatycznej, zresztą bardzo ubo
giej. 

Józef Ignacy Kraszewski : 

Studia lit erack ie, Wilno 1842 r . 



Cała ta historia „złamania pióra" ; coz za awan
tura, jedyna w literaturze! Harakiri, popełnione 
przez autora, aby ukarać krytyka. To zemsta godna 
rejenta Milczka : czterdzieści lat, w obliczu rozżalo
nego narodu, milczeniem swoim trzymać pod prę
gierzem biednego Goszczyńskiego, który dotrwał, 
jako obiekt tej zemsty, na stanowisku do końca, bo 
umarł prawie równocześnie z Fredrą. Oczywiście, 
jeżeli mamy wierzyć, że przyczyną zamilknięcia 
Fredry był ów nieszczęsny artykuł Goszczyńskiego, 
jak to w skrócie wszystkie podręczniki literatury do 
wierzenia podają. Ja osobiście mam wątpliwości. 

Tadeusz Boy-Żeleński : 

Obrachunki fredrowskie 1934 r . 

A wobec konieczności częstego zestawiania Molie
ra i Fredry warto raz jeszcze porównać ich dzieła, 
by przekonać się, jak wiele uśmiechu i pobłażania 
jest w spojrzeniu Fredry, w przeciwieństwie do Mo
liera, który spogląda na ludzkość zazwyczaj ze 
wzgardą. 

I w ogóle, różnica między gatunkiem ludzi Fredry 
i Moliera ogromna. Większość typów, których prze
gląd daje autor francuski, to jeden szereg nikczem
ników. 

Tego rodzaju ludzi nie ma całkiem u Fredry. 

Wła~yslaw Giinther : 

Fredro jako poeta narodowy 
„Biblioteka Warszawska" 1914 r. 



· Mało kto pamięta, że teatr krakowski był zrazu, 
tuż po wzniesieniu nowego gmachu, oficjalnie ofia
rowany Fredrze, jako ojcu komedii polskiej, był 
Teatrem i.m. Fredry, na znak czego ustawiono przed 
frontonem lichy co prawda pomniczek autora Ze.n
sty. Była t:-0 jeszcze era Tarnowskiego. Ale później, 
za Młodej Polski, przyszła zniżka na humor, a zwyż
ka na Króla Ducha; bez najmniejszej tedy ceremo
nii magistrat krakowski odebrał po cichu teatr Fre
drze, a ofiarował go hucznie - Słowackiemu, z oka
zji, zdaje się, jego stulecia. Tego rodzaju wywłasz
czenie stanowi prawdziwe curiosum w dziejach 
własności . 

Tadeusz Boy-Żeleński : 

Obrachunki fredrowskie 1934 r. 

Zważmy ten paradoks. Im dłużej artysta żyje , 
tym mniej się o nim wie. Pisane ślady pierwszych 
okresów jego życia niszczeją, rozpraszają się; towa
rzysze jego młodości i lat męskich wykruszają się, 
zstępują przed nim do grobu, nie dając świadectwa 
swoim wspomnieniom o wiel!:dm · człowieku, bo -
o żyjacych się nie mówi. Fakt życia pisarza nakłada 
niewinnym nawet niedyskrecjom pieczęć milc:renia. 
A kiedy umiera, już nie ma kto o nim mówić, chy
ba o takim, jakim był na schyłku . To jest też jeden 
z powodów, dla którego Fredro został „starym Fre
drą" . 

Tadeusz Boy-Że1eński: 

Obrachunki fredrowskie 1934 r . 



Niepisanie w Polsce jest wielkim atutem. Dziwnie 
u nas. lubią pisarzy, którzy nie piszą. Trwałe lub 
bodaj długie muczenie nierą.z więcej posuwa pisarza 
w uznaniu ogółu niż przedtem cała bogata działal
ność. 

Tak u Fredry. Czego nie mogły sprawić Śluby, 
Zemsta, Dożywocie, to sprawiło jego usunięcie się . 

O ile dość długo jeszcze powtarzają się echa daw
nych sprzeciwów, o tyle z drugiej strony tym wię
cej rośnie cześć i uznanie, dojrzewa apoteoza Fredry, 
zwłaszcza gdy włosy mu' srebrnieją, a obywatelskie 
stanowisko obrasta mchem. Podnosi się stopniowo 
ton, jakim mówią o nim. Jeszcze za życia pisarza 
Tarnowski, rozpoczynając swoje głośne fredrowskie 
odczyty, usprawiedliwia się, że się ośmiela o Fredrze 
w ogóle mówić, a mówi o nim jak o największych. 
Milczeniem dorósł Fredro naszych „wieszczów"; oba
wiam się, że nigdy by ich nie dorósł, będąc autorem 
dorocznej komedii, na której krytyka używałaby co 
wlezie. Wyobraźmy sobie, jaki byłby los Fredry, 
gdyby wszystkie późniejsze Rewolwery i Lity et 
Comp. pojawiały się kolejno na scenie! 

Tadeusz Boy-Żeleński: 
·, 

Obrachunki fredrowskie 1934 r . 



On pierwszy z komediopisarzów polskich umiał 
naprawdę „naśladował naturę", on pierwszy bez 
względu na to, czy tworzył typy, czy postaci indy
widualne, umiał tworzyć naprawdę żywych ludzi. 

Zresztą, nie przesądzając, co będzie, i życząc z ca
łego serca literaturze :na.szef, żeby się jak najprędzej 
tym większym k::>mediopisarzem poszczycić mogła, 
tymczasem stwierdzić trzeba, jako rzecz niewątpli
wą, że go do dziś dnia nie ma. 

Ignacy Chrzanowski: 
O komediach Aleksandra Fredry 

Kraków 1917 r. 

Zalety? cóż o nich mowie. Przejrzeć spis sztuk 
grywanych po wszystkich polskich teatrach, przeko
nać się które z nich żyją najdłużej, które zawsze 
widza ściągają i bawią, choć widział je tyle razy, że 
każdą umie na pamięć, a będzie się miało odpowiedź 
jasną i niezaprzeczoną. ~usi być jakaś siła życia, ja
kiś zasób prawdy, oryginalności i dowcipu w kome
dyach, które utrzymując się tak długo na wszystkich 
scenach całego jednego nairodu nie stajrzeją się; nie 
schodzą z pola i powszechną zgodą tego narodu 
uznane są za to, co ma najlepszego w swoim teatrze. 

Stanisław Tarnowski: 

Komed11;e Aleksandra hr. Fredr11. W-wa 1876 r . 



Zabawa w podróż, urojoną czy też rzeczywistą, 
będącą zalążkiem sternowskich podróży sentymen
talnych, była w przypadku Fredry najbardziej suro
wą i pamiętną podróżą samego życia, jaką przebyło 
jego pokolenie. Historia ją urządziła, nie fikcja lite
racka, urządziła w rozpiętości od krótkiego świtu 
rzekomej, napoleońska-dyplomatycznej wolno~ci nad 
Galicją, po straszliwe obrazy Wilna w czasie odwro
tu w r. 1812. Chleb komediowej groteski musiał być 
czymś zupełnie lekkostrawnym dla pisarza, który 
takie zdania przekazywał rodzinie: „Po wąskich uli
oach (zaułkami w Wilnie zwanych) przez całą zimę 
można było widzieć po kilku trupów o ścianę opar
tych, których szyderstwo nie szczędziło różnych do
datków. Ten miał wiechęć niby bukiet, ten w ręku 
drąg niby karabin, a tamten w zębach przełamany 
patyk niby fajkę. Stali jak na targach w zimie stoi 
zamarzła zwierzyna." 

W Trzy po trzy liryk przemówił wprost; melan
cholik otwarcie ukazał swoją twarz; humorysta spo
soby budzenia śmiechu; napoleoński żołnierz gory
cze patriotyczne. Refleksjonista myśli głośno, poli
tyk sądzi zbiorowe doświ~dczenie narodu. Dołączył 
się do nich zakapturzony romantyrl:, który potrafil 
zwalczyć i ośmieszyć urojone melancholie, ale praw
dziwej - tej, której go nauczyły dzieje własnego 
pokolenia i historia narodu, nie zwalczył. „Step, 
morze, te jednostajne ogromy, objawiające potęgę, 
wielkość natury - te obrazy nieskończoności przej
mują nas podziwem, uszanowaniem i kornym za
stanowieniem · się nad samym sobą, nad nicością 
swoją." Dołączył się tradycjonalista, otwarcie wiel
biący wszystko, co domowe, co swojskie, co rodzi
me. 

Kazimierz Wyka : 

Wstęp. cyt. za Al. Fredro: 
Pisma wszystkie. W-wa 1955 tom I 



f • 

N aj większym dobrem dla sławy autora 

Jest już nie żyć, największym zaś złem być 

znanym osobiście , zwłaszcza w miejscu, 

gdzie jego sztuki przedstawiane zostaj"ą. 

A l,RKSANDER FRRDRO 
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TEATR 
NARODOWY 

założony w roku 1765 



Major 

Onufry 

Napoleon 

Radost 

Rotmistrz 

Ziemba 

Kacper 

Damy ...... . ... . 

Ma rysia - Zosia 

Marta 

Klara 

Zuzia 

Elwira 

Julia 

Rozalka 

Joanna 

Anna 

Laura 

ALEKSANDER FREDRO 

TRZY PO T·RZY 
teksty poety wybrał ADAM HANUSZKIEWICZ 

w roli Dyndalskiego wystąpi KAZIMIERZ OP ALIŃSKT 

- ANDRZEJ ŁAPICKI 

- JERZY TUREK 

- KRZYSZTOF WIECZOREK 

- SEWERYN BUTRYM 

- WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

- GUSTAW LUTKIEWICZ 

- WOJCIECH SIEMION 

- ANN.A CHODAKOWSKA 

- ANITA DYMSZÓWNA 

- JOANNA SOBIESKA 

- ELEONORA HARDOCK 

- TERESA SA WICKA 

- BOŻENA DYKIEL 

- MAŁGORZATA BRAUNEK 

- EMII.;IA KRAKOWSKA 

• ,- ANNA WRÓBLÓWNA 

ELŻBIETA BORKOWSKA-SZUKSZT A 

Astolf 

Kapka 

Edwin - Papkin 

Alfred 

Cześnik 

Kapelan 

i Huzary 

- ADAM HANUSZKIEWICZ 

- ALEKSANDER DZWONKOWSKI 

- DANIEL OLBRYCHSKI 

KRZYSZTOF KOLBERGER 

- ANDRZEJ KOPICZYŃSKI 

- KAZIMIERZ WICHNIARZ 

- JÓZEF PIERACKI 

ROMAN BARTOSIEWICZ, TADEUSZ CZECHOWSKI, MAREK 

DĄBROWSKI , MIECZYSŁAW HRYNIEWICZ, MIECZYSŁAW 

KALENIK, ZBIGNIEW . KRYŃSKI , CZESŁAW LASOTA, RY-

SZARD NADROWSKI, SYLWESTER PAWŁOWSKI, EUGE-

NIUSZ ROBACZEWSKI, EDWARD SOSNA, KAROL STĘPKOW-

SKI, LESZEK TELESZYŃSKI, WIKTOR ZBOROWSKI 

Muzykę do tekstów Aleksandra Fredry skomponowal ANDRZEJ KURYLEWICZ 

Scenografię i kostiumy zaprojektował MARIAN KOŁODZIEJ 

Przygotowanie wokalne JACEK SOBIESKI Asystent reżysera WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

Reżyseria ADAM HANUSZKIEWICZ 

J 



Teksty Fredrowskie wykorzystane w przedstawieniu po
chodzą z następujących utworów poety: (kolejno) Trzy po 
trzy, Nocleg w Apeninach, Nowy Don Kichot, Ry,mond, Cu
dzoziemszczyzna, Damy i Huzary, Nikt mnie nie znr;i, Wet 
.za wet, Rymotwórstwo, Odludki i poeta, Do Jędrzeja, Re
wolwer, Zapiski starucha, Pierwsza lepsza, Gwałtu co się 

dzieje, Jestem zabójcą, Początek opowiadania, Zemsta. 

Dyrek1Jor i KieI·ownik Artystyczny 

ADAM HANUSZKIEWICZ 

Zastępca Dyrektora 

TADEUSZ KAŹMIERSKI 

Kierownik Literacki 

JERZY S. SITO 
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