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TADEUSZ BOY-żELEŃSKI O „śLUBACH PANIEŃSKICH" 

... Jeden z profesorów szkoły dramatycznej s trawił podobno kilka 
godzin na dociekan iu z młodymi uczniami , jakim Gustaw ze „ślu
bów panieńskich" bylby obywatelem, czyb y posze ł -vv 1830 roku 
do powsta n ia , e tc. Sądzę , że odpowie ź na te y tania byłaby 
wcale dowolna, gdyż te kst Fred ry milczy tu zawzięcie . Równie 
d obrze mógł Gucio być ' w ietny m t lanem i bić się po Stoczkiem, 
jo.k mógł rzetańczyć te kry ty zne chwile ojczyzny pod „Zrotą 

Papugą" a lbo przecało vać z młodą żoną w domu. Diabli go wie
d zą, co by zrobił i Jaki r~rzypadek mógłby o tym rozstrzygnąć. 

Je ze li trafiło mi się zamyśl:ć nad jego .;o r le rą, to o innej strony . 
'Niodła mnie szczera sy::np tia do panny Anieli. (. .. ) Przyznam 
się, że tu b y vam niespokojny. Ci młodzi kochają się, zapewne; 
ale oboje po obno bardzleJ kcchaią miłość niż siebie . Gustaw to 
w i, ucz; rnislrz w i:rovrc:dzen~u gry mJosnej, pokonywcmiu prze
szkód, "'' sączeniu owego magnetyzmu, pod którego wpływem 
Aniela tak bezv,rnlnle drży w jego dłoniach . Ona - to cudo-vvne 
skrzypce, czekające swego grai. a . Przeżyją trochę a dnych c wnl, 
pewnie na ws· . Później zam·eszkajq w mieście , pewn ie we Lwo
wie. Będą wieść dystyngowane, próżniacze życie wie lkiego 
świata; on nie oprze się pokusie próbowania s ego magnetyzmu 
ner lv1owskich pięknościach ; zapał s tanie się rutyną , inwencja 
pedanterią; zos tanie mu zamiłm"lanle do obdzte ania innych 
radami, doświadczeniami. O na rzepłacze Uka b t; potem w s a
bym momencie zjawi s ię jaki ś frant, który znów ujmie ją za rękę 
i ożywi magnetycznym prądem ; stanie się łzawą i nękaną wy
rzu tami, trochę nudną i niezręczną kochanką, chowają ą p ikt 
lis tów miłosnych za domovvym ołtarzykiem . Albo się g rubo mylę, 

albo to jest e p ilog „ślubów panieńskich" ; wart byłby napisania, 
g yby. „ go Fredro nie napisał sam. To „Mąż i żona''. ( ... ) 

Wiem to wszystko, jak gdybym w książce czytał, i.„ n ie prze
szkadza mi to delektować się tą komed ią, nc:imilszq chyba jaka 
istniej e . Sarn dialog wystarczy łby, a by z n iej uczynić fenomen. 
Ten dialog wierszem, którego v1 ersz an· na chwilę n ie obciąża, 

ale dodaje mu skrzydeł , punktuje bogactwem rytmów, przepaja 
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dowcipem, werwą; ta niewinna intryga pleciona tak lekko i mi
sternie , snuiąca się poprze z kilkadziesiąt scen, z których je na 
rozko znie isza jest od drugiej; ten zmysłowy Hwd, jaki e manuje 
z dziewiczej postaci Anieli - wszystko to czyni , . śluby panień

skie" rueporównanym kąskiem dla smakoszów. Nlech nam tylko 
nie wmawiają zbyt gorllw1e nasi sarmaccy estetycy i moraliści , 

że Gucio jest wzorem Polaka l obywatela, ci Aniela: kandydatką 
na polską matronę; niech uczą obcować z Fredrq jak z przedziw-

ym artystą, niech teatr ogrzewa go stale swą miłoś ią i wym 

życiem, a ręczę, że publiczność nasza coraz bardziej będzie wra
stać w serdeczny kult Fredry. 

l„Obrachunki fredrowskie") 

Szkic dekoracji Anny Mieszkuć 
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FREDRO ŻYWY 

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 r. w Surochowie 
pod Jarosławiem, a więc n te renach Galicj i. Zmarł w roku 1876. 
Wybaczcie te ods traszające czytelnika stwierdzenia, otwierające 

zazwyczaj przydługie i nudne artykuły. Przy omnienie było jed
nak konieczne, jako że pomoże nam ono odpowiedzieć na pyta 
n ie na czym polega odrębność pozycji Fredry w historii naszej li
teratury; pozwoli także zorientować się w is tocie sporów o dzieło 
autora 11 ślubów panieńskie ", które uczeni komentatorzy toczą iuż 
od stu z górą lat. 

Czego to j uż nie nap 'sali o Fredrze! 

Seweryn Goszczyński miał za złe komediopisarzowi, że jego 
utworom brak charakteru narodowego, że są one niemoralne, uczu
cia w nich ujawnione - płaskie , a język „wymanierowany try

bem francuskim" . Hrabia Stanisław Tarnowski, Jeden z najwybit
niejszych dziewiętnastowiecznych historyków literatury, odwrotnie, 
ubierał pisarza w płaszcz z brązu , siłą wciągał go na cokół pom
nika i usiłował przedstawić autora „ślubów", jako chwalcę szla
chetczyzny i obyczaju narodowego. Później jeszcze, w okresie 
międzywojennym , włożono Fredrze w rękę rózgę, J...-tórq miał pono 
wymierza ' karę grzesznym Polakom; widzlano w nim bezlitosnego 
aty ryka i ironis tę, ośmieszającego wady narodowe. 

Nasz największy komediopisarz tworzył jakby na margine
s 'e głównego m rtu dziewiętnastovriecznej literatury. Pamiętajmy, 

że pie rwsza połowa tego wieku, to bohaterski okres w Jej historii. 
W roku 1822 wy chodzi I tom poezj i Adama M'ckievvicza . Tom, za
wierający „Ballad y i Romanse ", poprzedzony przedmową-progra
mem , będący objaw'eniem nowej literatury roman tycznej . Roman
tycy 'Nprowadzili do lite ratury wyobrażenia ludu, tema ty do swo
ich utworów czerpali z świat dotychcza pogardzonych, pań

szczyźnianych chłopów. To była rewolucja. I to n ie tylko w lite ra
turze. Ideały postępowych pisarzy XIX wieku - to wyzwolenie 
narodu spod ucisku zaborców, rozwiązanie sprawy chłopsklej 

'N duchu umiarkowanego postępu. 
Galicja nin Fredro nie podej mie żadnego z tyci: proble mów, które 

zapalały wyobraźnię naszych roma n tyków. Pisze ot, komedyjk i, 
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a że to hrabia, prawie magnat. więc twórczość literacką traktuje 
nawet z niejakim lekceważeniem, bo ma na głowie inne troski -
choćby o gospodarkę. Ani przez myśl mu nie przejdzie, aby stać 
się budzicielem ducha narodowego, a z tragicznych kochanków 
romantycznych wyraźnie sobie pokpiwa; przyjrzyjcie się Albinowi. 
I to właśnie tak oburzyło współczesnych Fredrze krytyków, to wy
wołało zamęt w historii literatury, która nie umiała sobie poradzić 
z tym niesfornym hrabią - komediopisarzem. 

Czy słuszne były pretensje, które wnosił pod jego adresem 
Goszczyński? 

Zasiedziały w Galicii, która w okresie jego wczesnej twórczości, 
oddzielona od reszty kraju, jest prowincją najbardziej zacofaną, 
w której ruch kulturalny prawie nie istnieje, tworzy Fredro w swo
je.i Bieńkowej Wiszni wartości literackiej całkiem odrębne, ale 
przecież nowe. 

Gwałtowny atak Goszczyńskiego był przyczyną trzynastoletnie
go milczenia pisarza, który, urażony, zabronił wystawiania i dru
kowania swoich utworów. Ale literatura jest cierpliwa. I Fredro 
przetrwał tych wszystkich krytyków, którzy chcieli przypisać mu 
myśli, jakich w tekście komedii jego nie odnajdziemy. świat Fred
rowskich postaci wciąż powraca na sceny naszych teatrów. Czy 
nie wydaje się Wam dziwnym to nieprzerwane odradzanie się 

komediopisarza? Na scenie oglądamy przecież świat wypełniony 
tysiącem drobiazgów, skwapliwie przez pisarza przeniesionych do 
li teratury, śwat białych szlacheckich dworków, umeblowanych 
stylowymi krzesełkami i ludźmi, których uczucia, powiedzmy so
bie, niespecjalnie nas dzisiaj obchodzą. 

Ot, nudna dziewiętnastowieczna codzienność. Czy warta przy
pomnienia? Czy wystarczyłby nam dzisiaj Fredro obserwator, 
malarz obyczaju? Nie sądzę. Więc dlaczego mówimy, że -
p r z e t r w a ł? Dlaczego śmiejemy się, patrząc na zabiegi mi
łosne „nieszczęsnego" Albina i rozkoszne głupstewka, które popeł
nia Klara? Dlatego chyba, że pisarz śmieje się wraz z nami. Że 
ową nudną codzienność podnosi życzliwym uśmiechem do rangi 
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Rozum mężczyzną, bia łogłową 

afekt tylko rządzi ; oraz kocha, 
oraz nienawidzi; n ie gdzie 
rozum, a le gdzie a fekt, 
ta m wszystka. 

And. Maks. Fredro 
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poezji, by za chwilę wykpić ją niemiłosiernie. Ileż odcieni Śmie
chu znajdziemy w utworach Fredry! Niekiedy jest to śmiech iro
niczny, niekiedy, jak w „ślubach", ten z przymrużeniem oka, 
a nieraz i gorzki, jak wtedy, kiedy pisarz mówi o czasach, w któ
rych związek małżeński młodych jest ułożony z góry - bo tego 
wymagają finansowe interesy rodzin. Oto co pozostało żywe 
w dziele Fredry, czego nie naruszył czas. 

I jest jeszcze wiersz fredrowski. Chciałoby się pisząc o nim, po
rzucić wszelką terminologię i wołać tylko: - Cóż to jest za poezja! 
Wspomniany już tutaj Seweryn Goszczyński pisał, że wiersz „Płyn
ny jak woda, ma też smak wody". Oczywiście, to było powiedzia
ne w sensie ujemnym. Że mdły to wiersz, że brak mu Jędrności, 
mocy. Mimo to - zgoda, szanowny nasz przodku! Ten wiersz 
płynie jak woda. Jak potok rozszerzający się, zatapiający nas tak, 
że oddychamy już tylko wodą, wodą, ·wodą... A ona orzeźwia 
nas i odmładza. Posłuchajcie: 

„Czekaj mnie, nie Śpij, powrócę o trzeciej" -
Piękna mi trzecia! Słońce jak w dzień świeci, 
A mój pan drogi gnie sobie parole, 
Albo z butelką, albo„. no, już milczeć wolę!" 

J.M.R. 
Proje kty kostiumów Anny Mieszkuć 

Aniela Klara 
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EPOKA „śLUBó W PANIEŃSKICH" W PRZYSŁOWIACH 

SENTE CJACH 

„ 

Kto we żni va patrzy chłodu, 

Nacierpi się w zimie głodu. 

Na śmierć nie wyrosło ziele, 
Choć go w polach rośnie wie e. 

Kto raz miłego wstydu przekroczy graruce, 
Ten już za 'fsze mieć będzie nlewstydllwe lice. 

Miło patrzeć , gdzie w nadobnym cie e 
Cnota z rozumem gniazdo sobie ściele. 

- 14 -

Wołu za rogl , człowieka chwytajcie za słowa. 

Nie powinna być arystokracja na świecie , 

jednak ia bym rad, żeby mi kto często 
plackiem do nóg padł. 

Ze młodzież nie nosi teraz pasów, 
to me szkodzi, ale Jednak nosi kamizelki w paski, 
zawsze to sq wspomnienia narodowe. 

(Z „Tyqodnia Polsld~o" 1832 r. i z „ .'lan
dy" 1821 r. wybrała Anna Mieszf:uć). 
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Ryszard Doroba 

FRASZKI 

KULISY MAŁŻEŃSTW A 

Nie wiedziołem , gd y m n ie miał żony, 
że meda l ma dwie s ~ony. 

PRZYCZY1\JA 

Pewien młodzieniec z Łowicza 
zapomniał s ię w blasku księżyca 
te raz ma ża l do swych dzieci, 
że ks iężyc świeci. 

NIESZCZ~śLIW A 

Rok za rokiem mija , 
dotąd je s t niczyja. 

WOLĘ ... 

Tę wolę Ka sie , 
co całować da s ię. 
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Tadeusz Gicgier 

FRASZKI 

RZECZ NIEPOJĘTA 

Fakt ten na zawsze chyba zostanie 
dla m nie zagadką; 
czemu męzatki zazdrnszczq pa nnom, 
panny - mężatkom? 

r!IA TKA „OFIARNA" 

Da m ci, córuniu, broszkę , 

da m sw ój kapelus ik ... 
DzL bierze sobie sa ma ; 
pccóż to mam;1si? 

DO PRETENSJONALNEJ 

Cóż, że zmienia sz dvradzieścio sukienek od rana, 
kiedy twoja uroda zostaje ta sama ... 
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W naszym repertuarze: 

Juliusz ło va_ki: 

BALLADYNA 

traged ia w tl-ciu. aktach 

Manan Piecha l 

KONKURY 

k omedi a w 3 ak tach 

Iren Jurgielewiczowa 

KŁOPOT Z MĘZCZYZNAMI 

komedia w 3 aktach 

Evan Mac Coll 

PODRÓŻNI 

sztuka w 6-ciu obrazach 
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Uwaga! 

WIEJSKIE ZESPOŁY śWIETLICOWE 

przy Państwowym Teatrze Ziemi Łódzkiej 

czynna jest 

PORADNIA śWIETLICOWA 

która udziela ochotniczym zespołom arty
stycznym pomocy w sprawach literackich, 
reżyserskich , charakteryzacji, kostiumów, de
koracji, urządzenia technicznego sceny itp. 

Piszcie do nas o swych kłopotach mtystycznych na adres: 

PORADNIA śWIETLICOWA 

przy 

Państwowym Tea trze Ziemi Łódzkiej, Łódź, ul. J. Tuwima 34 

- 19 -



Cena zł 1.50 

Projekt okładki programu - J. RACHWA!.SKI 

W yd o wca: PANST\','OWY TEATR ZIO.U LĆ'DZKTE: - L.)dź, ul. Tu·.•.•1ma 34 

Redaguje konsullonl literacki Teatru - J, M. RYMKIEWICZ 

' 


