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FREDRO, MICKIEWICZ, SŁOWACKI 

S a I om e a z Januszewskich 1-o voto Sł o w ac ka, 2-o voto Be c u 
w listach do Antoniego Edwarda Odyńca: 

(List z Wilna, 16.Xl.7 826 r.) Ku wieczorowi przyszedł Kor
sak; czytaliśmy wyjątki z Odludków. Bardzo mi się podo
bały. Obiecałam mu przepisać tyradę Edwina do kobiet,1 
bo to najpiękniejsze, chociaż Julkowi więcej podoba się 
porównanie do bluszczu. Złośliwa sztuka z tego chłopca ... 

* 
Z Odludków i poety A. Fredry, fragment, w. 436-441: 

O ten, co swoje szczęście połączył z kobietą, 
Chwycił gałąż bluszczową nad przepaścią skrytą! 
Urywa ją i pada; ginie wśród kamieni 
A na górze bluszcz bluszczem znowu się zieleni. 

* 
(List z Krzemieńca, 3.Xl.1827 r.) ... Olesia 2 i Julek zachwy

ceni Damami i huzarami, które mają wybornie grać na tea
trze wileńskim. 

..-:.-

J u I i u s z S ł o w o c k i do Aleksandry Becu: 

(List z Warszawy, 15.IX.1829 r.) Wiesz zapewne z gazet, 
że w Warszawie otworzył się drugi teatr, nazwany Roz
maitości, tańszy od pierwszego, złożony z młodych uczniów 
szkoły dramatycznej, którzy ciągle same farsy grają. Nie 
tak jednak dobrze, jak w Wilnie Damy i huzary. Zresztą 
nic nowego w tych czasach nie zjawiło się w Warszawie. 

* 
J u I i u s z S ł o w a c k i do matki: 

(List z Genewy, 24.111.1834 r.) Byłem tego miesiąca kilka 
razy na teatrze. Dziwię się, że mnie teatr teraz nie bawi. 
Chciałbym usły&zeć na nim ludzi, mówiących po polsku; 
zdaje mi się, że rozmowy, innym językiem prowadzone, nie 
interesują mię, a potem tragedii tu nie grają, opery tylko 
i wodewille. Pierwsze źle dosyć mi się wydają po paryskich, 
i aktorki trudnym przełamywaniem trudności dręczą zawie
szoną uwagę. Co do drugich, to jest wodewillów, uważam 
je za najgłupsze wynalezienie Francuzów: ani w nich sensu, 
ani wesołości, ani muzyki dobrej nie ma; wolę proste iszcze
re farsy takie, jak nasze Damy i huzary. 

1 Właściwie o kobietach. 

'Aleksandra Becu, przyrodnia siostra Juliusza Słowackiego. 3 



* 
Z relacji Eustache g a Ja n uszki ew i cz a, publicysty Wiel 

kiej Emigracji, księgarza-wydawcy paryskiego. 

Na święconym w Klubie 1 w kwietniu 1850 r. przy je-dnym 
stoliku siedzieli Adam, Bohdan Zaleski, Garecki i Fredro 
Aleksander. Ten ostatni tam dopiero poznał Adama. 

Mickiewicz był w pełnej swobodzie i publicznie o zale
tach komedyj Fredry mówił tok surową prawdę, o z taką 
pochwałą dla pisarza, że poczciwy autor Dam i huzarów 
do głębi duszy był rozczulony. 

1 W Paryżu, w Hotel lambert. 

Tadeusz Hollender 1 : 

W TEATRZE FREDRY 

Czas w starych kopersztychach zżółkły papier marszczy. 
Ułańskim błyska czokiem, kitką w amarantach, 
zegor-.empire złoconą zak•rywa się tarczą , 
by fałszywym , za długim zmącić sen kurantem. 

Senny park - gdzie w strzyżonych klombach i olejach 
na ławeczce pod klonem amory ułańskie 
w nocy wiatr wspominkami i liśćmi przewie-ie, 
aż rozszlocha się panno nad romansem Tańskiej . 

W miastach smukli ponowie de Birbant-Birbanccy 
w faraona postawią dożywocia stawkę, 
oby no wsi z posagiem pogruchać w altance, 
a przed zmrokiem przejść jeszcze no nudę i kawkę . 

Kontusze drzemią w kufrach, już dawno do szatni 
kuse fraczki w kolorach weszły uśmiechniętych. 
Oniemiał z kordem w ręku rębajło ostatni, 
zwiesił wąs i mieszczańskim ostał się rejentem. 

Pochowano pod korcem dukatowe złoto. 
Jak aktor stroszy skurczem komediowei maski 
i schyłkiem dni rubaszną kończy anegdotą 
żywy - a już umarły szlachecki Jowialski. 

Patrzcie, mieszczański Łatko, horrendum, masonie, 
szlagonów i birbantów obrawszy ze skórki, 
chociaż sam innobilis omal nie dostanie 
biednej, lecz wciąż wielmożnej, bo szlacheckiej córki. 

Co za czasy, ponowie, pono na Zachodzie 
korabie porą dymów pierzą się no fluktoch ... 
- O tempora! O mores! Szlachto no psy schodzi . 
- Nad Polską Włoch w balonie - nieczysto to sztuko 

Oficerom z wojenki zbyt nudno w traktierniach, 
lulki ćmią, boki świecą, zadzierają nosa, 
a że w worku grosz goni drugi grosz niewierny 
mundurem i szabelką zarobią na posag. 

- Epoko! Hrabia piórem po pańsku się para, 
hrabio rei wodzi w tłumie fraczków kanarkowych. 
Już dawno w empirowych czas stanął zegarach, 
sypiąc młodym szaleństwa, starym - śnieg no głowy. 

I scena jak kopersztych wszelką ostrość zatrze, 
jak próchno błyska ku nom senną światła smugą ... 
- Sto lot śmiechem ogromnym parsknęło w teatrze. 
- Sto lot się tak śmiejemy - naprawdę - to długo. 

1 Autor w iersza, młody liryk i powieściopisarz rozstrzelony zostot przez 
5 hitlerowców w Warszawi e na Pawiaku w r. 1943. 
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Tadeusz Żeleński (Boy): 

BLASK WIELKIEJ SZTUKI 

Fredro to wielka poezjo polska; nie ta zrodzono z niewoli 
i męki, patologiczna i wzniosła, natchniona i obłąkana 
w swojej monomanii, nie to, której duch narodu zawdzięcza 
swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzywienie zarazem; 
ale ta Polsko odwieczna, po której ów epizod krwi i hańby 
spłynął nie znacząc po niej śladów, tok jak spłynął bez 
śladu po glebie oranej przez polskiego chłopa; ta Polska, 
która otwiera nam ramiona dzisiaj. 
Tę niepożytą polskość, jaka kryje się w śmiechu Fredry, 

nie dość rozumiano za jego życia, nieprędko zrozumiano 
ją i po jego śmierci. Pojęcie wielkości poezji utożsamiło 
się z wyrazem bólu narodowego lub nawet z jego gestem; 
niejeden wieszcz, nie zawsze 11awet najczystszej wody, któ
ry górnie rozdzierał szaty nad losem ojczyzny, przesłonił 
tedy Fredrę naszemu sercu i pamięci. Fredro szat nad oj
czyzną nie rozdzierał, bo on nią był; najgłębiej może, bo 
bezwiednie. I był jednym z największych polskich artystów, 
tym, którego nazwisko możemy, bez cienia szowinizmu, po
stawić obok pierwszych nazwisk świata. 

Przełom, jaki dziś zaszedł w naszym życiu narodowym, 
stanie się nieodzownie zaczątkiem ogromnych przemian 
polskiej myśli i odczuwania także i w zakresie retrospek
tywnym; jestem przekonany, że wiele relikwii polskiej lite
ratury spokojnie w proch zetleje w swoich relikwiarzach, 
podczas gdy imię Fredry, nie przesłaniane już przez mgły 
i dymy narodowych smutków, iaśnieć nam będzie coraz żyw
szym blaskiem wielkiej sztuki. 

(Fragment recenzji pisanej w r. 1919. - Przedruk: flirt z Mel
pomeną [Wieczór pierwszy), Wwszawa 1920. - Tytuł frag
mentu od nas.) 

Tadeusz Żeleński (Boy): 

FREDRO - ODRĘBNE ZJAWISKO W LITERATURZE 
SWIATA 

To, że poza Polską nikt nigdy zapewne się nie dowie -
chyba że uwierzy na słowo - czym iest Fredro, to powinno 
pomnażać tylko na~zą p1·zyjemność, daiąc je_i ~it::przyk wy
łącznego posiadania, tak zachwalany w miłosc1. 

Molier jest kolosem; jest iednym z tych ludzi, którzy -
zupełnie realnie - zmienili bieg świata, iak Ludwik XIV, 
iak Napoleon; dlatego krzywdę się czyni Fredrze przepro
wodzaiąc niepotrzebne paralele między nim a Molierem. 
Fredro takich porównań nie potrzebuje i nie znosi; iego 
królestwo jest z zupełnie innej planety. Molier to czyn, Fre
dro to marzenie; ale właśnie to przepojenie utworu ko
micznego poezją, to nasycenie go pogodną, jakby epicką 
w i z i ą współczesności lub przeszłości, ten jakiś szlachetny 
czar, to wszystko czyni Fredrę czymś odrębnym, jedynym 
może w literaturze świata. Komedia, satyra rodzi się w zna
cznej mierze z nienawiści; spojrzenie jej to najczęściej spoj
rzenie z dołu; Molier, Beaumarchais wypili w życiu 
wszelką gorycz i wszelkie upokorzenie i w nich hartowali 
swój talent. Fredro ·przyglądał się światu z ganku wiejskie
go dworku; komedio jego jest dzieckiem nie nienawiści, ale 
miłości lub bodaj beztroskiej, nieco pańskiej pobłażliwości, 
i to może główne żródło jej niepodobieństwa do innych. 

(Fragment recenzji z r. 1921. - Przedruk: Flirt z Melpomeną 
i inne flirciki /Wieczór Trzeci], Kraków 1922. - Tytuł fragmentu 
od nas.) 

Ignacy Chrzanowski: 

CZARUJĄCY POEMAT MŁODOSCI I MIŁOSCI. .. 

Czy Sluby panieńskie są od Zemsty większym, czy mniej
szym arcydziełem - niech sobie na to pytanie każdy, kto 
chce i komu tego do szczęcia potrzeba, sam odpowie we
dług własnych upodobań czy poglądów. Krytyk literacki 
najlepiej postąpi, ieśli będzie w tym razie podobny do 
małego dziecka, kiedy ono na pytanie, tak wymownie świad
czące o dowcipie i mądrości tych, co mu je zadaią: „Kogo 
więcei kochasz, tatusia czy mamusię?" - odpowiada: „I ta
tusia, i mamusię." Krytyk ma tylko prawo stwierdzić, że 
przez doskonałą budowę, przez nie podlegającą już naj
mniejszemu zarzutowi harmonię bogatej akcji z plastyczną 
charakterystyką postaci, przez siłę, obfitość i różnorodność 
komizmu Sluby panieńskie są także arcydziełem komedii 
polskiej, ale arcydziełem innym, posiadającym swoiste cechy 
i swoiste wartości. Ma dalej krytyk zupełne prawo po
wiedzieć, że Sluby panieńskie to także wśród komedyj Fre
dry komedia iedyna: w żadnej innej miłość młodych serc 
nie jest, iak tutaj, tematem głównym, samoistnym. Nie do
syć na tym: $luby panieńskie to jedyna komedia Fredry, 
w której miłość nie jest uczuciem gotowym, ale dopiero 
w toku akcji rozkwitającym w młodych duszach. W innych 
literaturach proces rozwoju uczucia na scenie nie byłby 
żadną nowością. W Anglii na wartości artystycznej tego 
procesu znał się doskonale już Szekspir, w Hiszpanii znali 7 



się iuż Lope de Vega i Moreto, we Francii dopiero w XVIII 
wieku poznał się Marivaux; ale w naszei komedii było to 
nowością. Nowością także w komedii naszei był, oprócz 
prawdy, siły i poezii uczucia miłości, sam iei rodzai, a ra
czei nie rodzai, tylko poięcie o miłości, to mianowicie po
jęcie, iakie ma o niei Gustaw, w pewnei mierze ·iuż roman
tyczne, ale bez śladu chorobliwości romantycznei: miłość 
dla Gustawa to siła, to potęga, ożywiaiąca i uszlachetnia
iąca całą duszę i dlateqo też będąca niemal obowiązkiem 
człowieka, który póki nie kocha nie pokocha bliżniego 
i świata: 

Ach, obojętność naturę znieważa: 

Dusza, niezdolna wybrać, kochać inną, 

Zimną rachubą każde serce zaćmi; 

Dla niej jest niczym dla drugich być czynną, 

Dla niej łza niema - ludzie nie są braćmi. 

Lecz gdy miłością serce moje bije, 
Gdy powiem: kocham - wtenczas tylko żyję, 

Zyję szczęśliwy i w lubym zamęcie 

Swiat do podziału pociągam w objęcie. 

Nie dosyć na tym. Podobnie jak Gustaw Mickiewicza 
mocno wierzy, a raczej niegdyś wierzył, Ż8 są dusze, które 
są dla siebie przeznaczone i które też na wieki należą 
do siebie, że sam Bóg 

„.dusze obie łańcuchem uroku 

Powiązał na wieki z sobą, 
Wprzód nim je wyjął ze świa//ości stoku, 
Nim je stworzył i okrył c ie lesn ą żałobą, 

Wprzódy je pow ią zał z s obą I 
Teraz„. kiedy złych ludzi o d łąci:o nos ręka, 

Rozciąga s ię te n łańcuch - ale się nie pęk a : 

Czucia nasze, d zielą cej ul egle przeszkodzie, 

Chociaż nigdy nie mogą n o potkoć się z bliska, 

Przecież zawżdy po iecinym biegają obwodzie, 

Łańcuchem od jednego skreślone ogniska -

tak Gustaw ze Slubów panieńskich uczy Anielę: 

'vVierz mi, są dusze dla siebie stworzone: 

N i ech je w przeciwn ą los potrąci sl'ronę, 

One wbrew losom, w tym lub tamtym świecie, 

Znajdą, przyciągną i złączą się przecie, 
Tak jak dwóch kwiatów obce sobie wonie 

Łączą się w górze, jedna w drugiei tonie. 

To „w tamtym świecie" czy nie przypomina wiary Gustawa 
z czwartej części Dziadów, że pójdzie za swoją ukochaną 
do nieba? 

Długo jeszcze po świecie błąkać się potrzeba, 

Aż ją Bóg w swoje obję c ie powoła: 

Natenczas ś la d em lubeg o anioła 

Cierl mój bł ędny wkra dn ie się do nieba. 

A i Gustaw Fredry, jak wszyscy romantycy, wierzy mocno, 
8 że serce „nigdy nie myli". 

Al.e i to ieszcze nie wszystko. Gustaw wierzy nie tylko 
w nieomylność serca, w istnienie pokrewnych dusz i w ich 
przeznaczenie dla siebie, ale i w to także, że iedna z po
krewnych dusz ma w sobie iakąś siłę tajemną, posłuszną 
natężonej woli, siłę, która na drugą duszę wywiera iakiś 
czar nieprzezwyciężony; i tę siłę nazywa Gustaw magne
tyzmem: 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władzo, 

Co z ciała w ciało zdró ! życia wp row adza , 

Jeżeli zatem morn zaradne ~:iy 

Ogień swój wiosny w obce p rze l ać żyły, 

Dlaczegoż mi a łbym w pi ę kn e j, młode j d uszy, 
Czystej, jak śn i e ż e k, co 5 w ie żo p rzyp 1'Ószy, 

Przez silną wo lę , pałające t ę t na 

VV/asnego czuc ia n ie wyc isną ć pię t n o? 

Ta rola magnetyzmu w miłości, uwydatniona 1uz w tytule 
komedii: $luby panieńskie czyli magnetyzm serca, to rozu
mie się także po1ęc1e romantyczne 1. Nie dziw, że go stary 
Radost nie rozumie: 

Jeśli rozumiem, niech mnie piorun trzaśnie! 

besztą to poięcie romantyczne, ten pogląd Gustawa na 
miłość, nic_a nic ni.e wpływa na przebieg akcji: i bez tego 
po1ęc1a działoby się w komedii to samo zupełnie co się 
dzieje, i bez uświadomienia sobie tego poięcia pr~ez Gu
stawa budziłaby się w sercu Anieli miłość która - może 
i prawdę mówi przysłowie - do serca męiczyzny wchodzi 
przez oczy, a do serca kobiety przez uszy, 

Dziwnie - i dziwnie! Brzmią mi jeszcze uszy 

Słowami, dotąd nieznanymi duszy_ 

A. z jak _subtelnym artyzmem, z jak wielką zarazem praw
dą 1 poez1ą uobraz1ł Fredro budzenie się uczucia pierwszej 
miłości! 

Bardzo słusznie porównywano Anielę Fredry z Zosią 
Mickiewicza 2_; czy słusznie jednak nazwano Zosię „dosko
nalszą _kreac1_ą w bezwzględnym porównaniu"? Jakby po
rownan1e dwoch doskonałych .krec_icyi mor;iło być bezwzglę
dne!. M1ck1ew1cz, rozporządza1ąc 1ako epik bogatymi środ
kami malarskimi, mógł opromienić poezją wiosny zewne
trzną postać Zosi, Fredro iako dramatyk tymi środkami ni"e 
ro~~o.rządzał, ale za to w duszę dziewiczą, spragnioną mi
łosci 1 zaczyna1ącą kochać, weirzał głębiei od Mickiewicza 
.to też doirzc_ił w niej więcej kwiatów wiosennych niż Mic~ 
k1ew1cz. Zosia musiała ślicznie wyglądać, kiedy tańczyła 

.„w zielonej sukience, 

Ustrojono w równianki i w kwieciste wieńce; 

' Kucharski, Romantyzm w komedii Fredrv. Biblioteka VVarszowska 
1911, I, 299-305. 

2 Gostomski, Arcydzieło komedii p olskiei, Ateneum 1889, I; toż w książce 
Z przeszłości i teraźniejszości, W a1szowa 1904. 9 



na Anielę nigdy może z takim podziwem nie patrzono, jak 
patrzyło na Zosię całe woj sk o idące na Moskwę; ale która 
scena zawiera w so bie więcej poezji, więcej wiosny, czy 
ta, w której Zosia s puszcza jąc oczy mówi do Tadeusza: 

Jużci, jeżeli kocham, to już chyba pana, 

czy ta, w której Aniela powtarza pod dyktandem Gustawa: 

Kocham. Kocham cię nad życi e, 

a potem już bez dyktanda do siebie: 

Jak on dobrze pis ze? 

Każdy ma prawo sam sobie odpowiedzieć na to pytan ie: 
de gustibus non est disputandum; ale właśnie dlatego, że 
non est disputandum, nie powinno s ię wszczynać dysputy 
z tym, kto by powiedział, że taką scenę, jak pi sanie lis!u 
w $łubach panieńskich - tylko jedną taką ~cenę ma poez1a 
polska. Komizm, komizm naiwny, jest tu zarazem poezją , 
poezją młodości i miłości . 

I właśnie to ,jedyne w swoim rodzaju połącze nie komizmu 
z poezją - w tej scenie przede wszystkim, ale nie w tej 
jednej scenie - nadaje S/ubom panieńskim wręcz wyjątkowe 
stanowisko w komedii polskiej , stanowi ich największą pięk
ność, pozwala je nazwać czarującym poematem młodości 
i miłośc i . „Gdyby Schiller mógł zna ć to arcydzieło naszego 
poety, to zapewne poczytałby je za idealną komedię, o ja
kiej marzył, a przynajmniej za doskonały jej wzór, bardzo 
zbliżony do ideału .. . Komedia ta może dostarczyć dowodu 
na to, jak możliwe jest, nie wykraczając poza granice czy
stego komizmu, qłębiej jedn ak wniknąć w naturę ludzką, 
ustrzec się wszelkiej trywialności i banalnego humoru, za
wsze poczucie prawdziwej poezji i artyzmu zachować." 1 

Stanisław Pigoń: 

STŁUMIONY DYSONANS 
W «SLUBACH PANIENSKICH » 

W metryce rodowodowej S/ubów panieńskich. jest pew.ne 
miejs ce ciemne i tajemnicze, a we fredrolog11 naszet nie-
frasobliwie jakaś dotąd pom ijane. . 

Pierwsza redakcja komedii (pod pierwotnym tytułem Nie
nawiść mężczyzn) powstała jeszcze .w r. 1827, 1 to na. samy.m 
jego początku, skoro brat Maksymilian w Warszawie dnia 

ł O 1 Gosto mski, Z przesz/ości lerafnieiszości, 129. 
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Autograf pierwo tnej red a kcji $1ubów panieńskich . Korto ł .y tu łowa . 

2 marca już o niej wie i o tek st się upom ina. Autor skoń
czył wte nczas ca~ość, co w i ęce j , był z te j całości zado
wolony. 

„Jeszcze leży w brulionie - pisa ł w tymże marcu do bra
ta - ale choć prz episzę, nie wie m, jak taką rzecz prze
słać. Trzeba by być samemu i samemu c zytać. Z jej układu 
.jestem kontent ; ma więce j l e kkości jak zwyk le moje sz tuki." 

Był konte nt, a prze cież kor\]edii tej ani bratu wtedy nie 
posiał, ani - mimo pierwotnego zamiaru - nie dał na scenę, 
ani też, przygotowując na r. 1830 trzeci tom dzieł, nie dał 
jej nawet do druku Dl aczego tak niełaskawie obszedł s i ę 
z jedny m ze swych arcydzieł? Dlaczego zamk nął je na sześć 
lat do szuflady-więzienia? 11 



Bonawentura Kudlicz 
reżyser S/ubów panień s kich i pierws zy Ra dost w Teatrze Rozmoliości 

(1834 r .) 

[ ... ] Oto dręczące nas pytanie . Odpowiedź na nie pierw
sza z brzegu i najprostsza mogłaby być taka: 

W r. 1828 umarł mu ojciec, który długo chorował; trzeba 
było wziąć na siebie ciężar gospodarowania majątkiem za 
siebie i za braci. Tegoż roku Fredro się ożenił, w roku 
następnym został ojcem . Wnet potem p rzyszły wypadki li
stopadowe, powstanie. W tych warunkach, w takich oko
licznościach życiowych gdzie tom było myśleć o autorstwie. 
Odpowiedź prosto, ole nie wystarczająca. Fredro mimo 

wszystko przecież pióra wtedy nie odłożył. Z r. 1827 naj
pewniej pochodzi Dyliżans; sprzed r. 1830 Kamień nad Lis
kiem i Obrona Olsztyna, w tym włośnie roku ogłoszona 
w „Haliczaninie"; sprzed r. 1831 wreszcie są Nieszczęścia 

12 noiszc:zęśliwszego męża. Tamte utwory poeto wykończał, czę-

Wojci ech Pia secki 
pierwszy Gustaw w Teal n:o Rozrno i toś: i (1834 r.) 

ściowo na wet ogłaszał, o Nienawiść mężczyzn :zalegało 
miejsce w szufladzie. Dlaczego? 

Od autora. bezpośrednio już się o tym nie dowiemy. Przy 
mocowaniu się z zagadką pomocny może być sam tylko tekst 
utworu. 

Do dysp~zycji ma.my trzy zapisy, reprezentujące trzy jego 
stadia:. na1.wcześ n1e1szy konspekt, może jeszcze z r. 1826, 
czystopis pierwszych dwóch aktów brulionu z r. 1827 i wre
szcie tekst definitywny. Z początkiem r. 1833 bowiem ko
media dostało się no scenę lwowską (już pod ostatecznym 
tytułem: S/uby panieńskie), o w roku następnym rioszło do 
druku. 

[ .. . ] Jeżeli chodzi o zakres treści, o zespół elementów 
strukturalnych, komedio w ostatecznym ujęciu zmianom 13 



głębszym, zasadniczym nie uległa. Dlaczegoż więc cukro
wała się jak figa przez lat sześć? 

Szykając przyczyn, weźmy pad uwagę jeszcze jedną moż
liwość. Objętość i konstrukcja komedii zmianom większym 
nie uległy. Ale czy nie zmieniła się jej tonacja? 

[ ... ] Zawziętość walki wręcz poznajemy z d.źw ię k.u ścina
jących się kling, tonację dramatyczną z zawz1 ętoś c 1 starcia 
się przeciwstawnych indywidualności . W dramacie zmiana 
tonacji spowodowana bywa najczęściej zmianą charakteró".". 
W $łubach panieńskich któryż z charakterów zmienił s i ę 
sam w sobie w toku przeformowania sztuki2 

Nie trzeba długo "zukać; jest taki tylko jed en, i to zda
wałoby się partner poboczny, pomniejszy, a przecież twór
cy nie obojętny. To Rados!. W strukturze komedii ma on po
zycję nie osta tnią. Poza potoczną rolą zacnego, ale. zabaw
nego trochę opiekuna i swata spełnia on w komed11. funkc1ę 
jeszcze inną. To człowiek z przeszłością, przez niego ta 
przeszłość w ko111edii raz. po raz. się odzywa . i toczącemu 
się nu1·towi akc11 przyda1e głębi perspek.tyw1cznei. Przez 
niego otrzymujemy wgląd w pew ne anteriora sprawy, co 
wyjaśnia nam zarazem jej motywację. 

Dlaczeg o Radostowi tak zależy na małżeństwie synowca 
Gustawa z córką pani Dobrójskiej? Wszyscy wiemy, bo 
rozgadał to mimochodem swawolny Gucio, że Radosta 
w młodych latach łączyło z obecną pan i ą Do.brójską 
miłość. Czy odwzajemniono? W komedii potrąca się o .to 
lekusi e ńko. Z temperatury rozmów ich obo1go, z rozmow 
zabarwionych delikatną rzewnością, wnosić wolno, że tak, 
że kochali się wzajemnie. Ale i tego można się da.słuchać, 
że miłość ta była nieszczęś liwa. Jednym półsłówkiem od
słania to sama pani Dabrój ska. Przez rozmowę z Rado stem 
w pierwszej scenie aktu li przewija się takie oto lekkie na
pomknienie osobiste: 

P. D ob rójsk o 
Zres zlq lepiej za mało niż za wiele uczucia. 

Rod os I 
z uczuciem coł ujqc ją · w r Ękę 

Ac h, moscio dobrod zie jko ! 

Zawsze. 

P. O o b r ó j s ko 
Zawsze Radost iesz cze ... 

Rod os I 
iak wprzódy 

• 

Odgadnąć niedomów ienia nie trudno. To „ za. w~ele czu
cia " ogarniało niegdyś ich obo1e. I skończyło s ię zie. N ie 
wątpliwie tę ich miłość roz erwano z zewnątrz. Pannę wyda
no mimo woli za mąż, an został starym kawalerem. Nie 
pomylimy się p rzyjmując , ż e na zawadzie stanęła wola 1ej 
ojca. Nie liczył się on z uczuc10.m1 dz1ec1, miał na. uwad ze 

14 rachuby materialne. Słyszymy, 1ak wydał za mąz d rugą 

Zofia Kurpińska 
pierwsza Anielo w Teatrz e Rozmailo ści (1834 r.) 

córkę. O szwagrze swym wspomina pani Dabrójska mimo
chodem, ole wyraźnie: rozwiązły („gorszące przykłady"), 
ciężki w domu, mógł się stać dla młodych panien przy
kładem odstraszającym od małżeństwo; o przy tym chci
wiec, zapewne bogacz Takiego sobie nieboszczyk ojciec 
wyszukał jednego zięcia. Jakim był drugi, kim był mąż pani 
Dobrójskiej - nie wiemy; umarł, widać, wcześnie, zostawił 
jedno dziecko. Ale że i on wziął żonę poniewoli, to się 
wydaje wysoce prawdopodobne. 
Zawlokło to mrokiem życie Radosta. Mrok był tym bar

dziej dojmujący, że - jak widać wyraźnie - nie obyło się 
tam i bez jego własnej winy, i on także popsuł sprawę ja
kąś niestatecznością, trzpiotowstwem, birbanterią . Za daw
nych lot było i w nim coś z Gustawa, i to nie mało . O jego 
hulaszczości słyszymy w redakcji brulionowej raz po raz. 15 



16 

Kiedy bratanek opowiadający stryjowi, jak się wesoło bawił 
w przedmiejskim zajeździe, przerywa: 

Bo widzisz 1 że tam„. Ale trudno ci to pojąć 1 

Radost w ferworze szczerości, obruszony, wygadał się: 

Czemu trudno, u I i cha! Czyż ja raz tam bylem? 

A nawet, jak się zdaie, o dawnych towarzyszach tych jego 
birbantek coś zasłyszymy: jakiś Henryk, jakiś Astolf, jakiś 
Wacław. Towarzystwo ich dziś ieszcze nie strnciło całko
wicie mocy przyciągającej. Jak widzimy, Gustaw po stryiu 
dziedziczy nie tylko ma.iątek, ale i usposobienie. W innym 
miejscu redakcji pierwotnej Radost to swe podobieństwo 
z Gustawem sam podkreślił: 

Kubek w kubek, ja i ja - ten chłopiec szalony. 

Naiwyraźniei więc i on za młodu nie brał życia dość 
na serio, i to właśnie teraz odpokutowuje. 

Nic z tych iego wyznań nie przedostało się do redakcji 
ostatecznei, ale - jak się rzekło - gęsto było o tym w wer
sji brulionowej. Radost w pierwotnym ujęciu był postacią 
psychicznie znacznie bogatszą. Znajdziemy tam jeszcze wię
cej. W paru słowach monologu w drugiei scenie aktu li 
odsłonił on na mgnienie oka obecny swój stan człowieka 
o źyc1 u złamanym: 

Tak to i ja 1 nieslety, igrałem z chwilami, 

Aż też mnie czas nareszcie na uczynku złapał, 

2ebrzę teraz milości 1 prawa do niej nie mam; 

Wszyscy b!isko 1 nikt ze mną, sam jestem, sam będę. 

Wyznanie zupełnie wyraźne: zaskakuje nas i zdumiewa. 
Okazuje się z niego, że ten dobrotliwy stryjaszek o gołę
bim sercu iest nie tylko miłym automatem do przebaczania, 
ale że to zarnzem człowiek cierpiący, człowiek z tragedią 
w duszy. W symfonii Slubów panieńskich, utrzymanei w to
nacji allegro, jęk jego był niewątpliwie zgrzytem, dysonan
sem patetycznym; przeistaczał on, pogłębiał i poszerzał bo
gactwo samei symfonii w jej ujęciu pierwotnym, ale zara
zem ią komplikował. 

Skąd się on tam wziął? Czym się zasilał? Nie pomylimy 
się zapewne przyjmując, że w ięku tym zadźwięknęła nuta 
osobista autora. Nie możemy bowiem tracić z pamięci, że 
ta najpogodniejsza z komedyj Fredry powstawała w głę
boko bolesnym momencie iego życia. Miłość do nie roz
wiedzionej mężatki - cóż, że wzajemna I - wzmagała się 
z latami przy wtórze beznadziejności. Przewlekłe :zabiegi 
o unieważnienie pierwszego małżeństwa - nie zdawało się, 
żeby :zakochanych przybliżały do celu. W latach 1826-27 
był Fredro u kresu wytrzymałości. W tym samym liście, 
w którym doniósł bratu o ukończeniu komedii, przemknął 
się spoza zaciśniętych jego zębów ięk cierpienia: 

„Cierpliwości - pisał. - Swięte słowo! Zdaje się, że je 
świat w duszach naszych nie wyciska, ale wypiek a. 

«Cierpliwości» - także mi we Lwowie powiedziano. Rad 
nie rad, mieć ią muszę; będę za naicierpliwszego człowie
ka, graimy tragedie na tym świecie!" 
Przypominaiąc się zaś pamięci bratowej dorzuca: 
„Albo niech zaczeka, aż ia zwariuję. Jeszcze t ro

s z ku!" 
Jest rzeczywiście dziwem geniuszu twórczego, że z ta

kiego to rozpaczliwego nastroiu mogła powstać naipogod
nieisza z komedyi naszei literatury. 

Ale burzę serca nie od razu dało się tam zatłumić. Po
słyszeliśmy ią z monologu Radosta i rozumiemy jei podżwięk 
autobiograficzny: 

żebrzę teraz miłości, prawa do niej nie mam 1 

Wszyscy blisko, nikt ze mną„. 

Czy poza tym jednym iej wydźwiękiem były w wersji bru
lionowej jeszcze inne? Tego się nie dowiemy. Tekstu aktów 
dalszych nie ma, a suchy konspekt całości nie wydał tej 
taiemnicy. Ale i tego iednego pogłosu nam dosyć. Rozu
miemy, że nie jest tam przypadkowy, wiemy, skąd się 
wziął, czuiemy w nim dźwięk zranionego serca poety. 

Orientując się w zdyscyplinowanej powściągliwości uczu
ciowej Aleksandra Fredry, ocenimy wagę tego mimowol
nego ięku rozpaczy. I kto wie, czy będziemy dalecy od 
prawdy, gdy w tym tonie boleści, który wszedł między :;le
menty strukturalne komedii, gdy !utai właśnie dopatrzymy 
się powodu odsunięcia świeżo skończonej komedii ad acta. 
Schował do szuflady utwór, w którym - jak mu się wyda
wać mogło - nie dość starannie zdołał zamaskować głos 
swego serca. 

Niedługo potem zaś ten głos się zmienił. Fredro ostatecz
nie zdołał przełamać trudności i do małżeństwa iesienią 
1828 r. doprowadził. Tym samym wszedł niebawem w atmo
sferę i w nastrói „najszczęśliwszego męża", który jeżeli 
przechodził przez jakie „nieszczęścia", to nie rozpaczliwe, 
ale zabawne. Boleść samotnictwa doznała ulgi, przycichła. 

Toteż kiedy w r. 1832 otworzył się dla poety znowu okres 
wzmożonej pasji twórczej, okres dzieł szczytowych - wtedy 
mógł on przełamać zator milczącej dyskryminacji, wydobył 
z paroletniego schowania dawną komedię, otarł ją z na
lotu przebrzmiałych smutków, przestawit na inną tonację 
i nad odnowioną całością rozpiął bezchmurny błękit po
godnego humoru. 
Taką dopiero wyprawił w świat. 

(Stanisław Pigoń, W pracowni Aleksandra Fredry, PIW, War
szawa 1956.) 



Aktorzy fredrowsoy na scenie warszawskiei w połowie ubiegłego stulecia: 
Rychter (Geldhab, Łatka, Cześnik, Jowialski, Radost), Panczykowski 
(Dyndalski, Kapelan). J. Królikowski (Geldhab, Rejent, Łatko, Szambelan), 
Jasiński (Major w Geldhabie), Komorowska (Klara w S/ubach i w Zemś-

cie), Stolpe (Wacław w Zemście). Ciemska (Rózia w Dożywociu). 
Rysunek J. Simlera. 

WARSZAWSKI DEBIUT FREDRY 

W Autobiografii zanotował Aleksander Fredro: „W r. 1819 
napisałem Geldhaba. W interesie familijnym wypadła mi 
droga do Warszawy (z dworku w Jatwięgach pod Lwowem). 
Wziąłem z sobą manuskrypt i z wielką nieśmiałością przed
stawiłem go jednemu z ówczesnych arystarchów stolicy, 
który, rzuciwszy okiem na spory zeszyt, zawyrokował, że 
wszystkim młodym autorom daje jedną radę: skracać. Potem 
po jednej scenie czytał dni kilka, nareszcie zdecydował, 
że są dobre niektóre kawałki, ale lepiej byłoby we Lwowie 
przedstawiać, bo Warszawa nie zna takich Geldhabów. 
Potargowawszy się, Osiński wziął na koniec Ge/dhaba 
w opiekę." 

Ale z prapremierą bynajmniej się nie kwapił. Dopiero po 
dwu latach, dn. 7 października 1821, dostała się komedia 

18 na scenę Teatru Narodowego, ale przyznać trzeba, że 

w dobrej obsadzie. „Po ukończeniu sztuki - donosił na
zajutrz „Kurier Warszawski" - żądano wiedzieć o imieniu 
autora i żałowano, że oświadczono ze sceny, iż ta kome
dia dana została teatrowi bezimiennie. Wielu twierdzi, że 
to dzieło jest przysłane z Galicji. Tytułową rolę odegrał 
Kudlicz, 6 razy wywoływany." 

W roku następnym wystawił Ludwik Osiński, równiez 
anonimowo, jednoaktową Zrzędność i przekorę, a w r. 1823 
komedię Mąż i żona, wykazującą - jak pisała krytyka -
„niepospolity talent autora ... Licznie zebrani widze żądali 
wiedzieć, kto jest autorem, i wymieniony został Aleksander 
Fredro." 

Tak twórca polskiej komedii zaczynał swój żywot literacki 
i teatralny, jeżeli nie liczyć uprzedniej bezimiennej klapy 
tylko raz na scenie lwowskiej zagranej Intrygi na prędce, 
do której Fredro w ogóle się nie przyznawał. 

Zwyczaje repertuarowe i przypadek połączyły w jeden 
wieczór pierwszą wybitniejszą komedię późniejszego autora 
Zemsty i $łubów panieńskich z „obrazem heroicznym", apo
teozującym księcia Józefa Poniatowskiego, pod którego 
właśnie komendą ułan Fredro odbył kilkuletnią kampanię 
napoleońską, od uniesień walk o niepodległość w r. 1809 
po upadek Bonapartego i klęskę złudzeń polskich w r. 1814. 

Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek. 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem ... nudziłem się przeto, 

I ażeby coś robić, zostalem poetą. 



Z DZIEJOW SCENICZNYCH 
«SLUBOW PANIENSKICH» 

1833 

Sluby panieńskie czyli magnetyzm serca wystawione zo
stały po raz pierwszy we Lwowie, za dyrekcji J. N. Kamiń
skiego, dnia 15 lutego. „Nader licrnie zgromadzona pu
blicrność przyjęła z zapałem nowe arcydzieło ulubionego 
autora, prasa zaliczyła je bez wahania do najcelniejszych 
utworów naszej literatury. Pod koniec sezonu letniego po
wtórzono Sluby siedem razy; zaszczyt ten nie wielu dzie
łom przypadł w owe czasy w udziale" - pisze kronikarz 
sceny polskiej we Lwowie Stanisław Pepłowski (w r. 1889). 

1834 

Następnym z kolei wystawieniem tej komedii było przed
stawienie w warszawskich Rozmaitościach dnia 16 listo
pada, w obsadzie: Radost - Bonawentura Kudlicz, Pani 
Dobrójska - Alojza 2ółkowska, Aniela - Zofia Kurpińska, 
Klara - Eleonora 2uczkowska-Halpertowa, Gustaw - Woj
ciech Piasecki, Albin - Stanisław Bogusławski. 

1835 

Dnia 1 stycrnia zagrał Sluby teatr krakowski. Rolę Gucia 
grał głośny entreprener sceny krakowskiej Juliusz Pfeiffer. 
Wystąpił w tej roli gościnnie w Warszawie w r. 1837. 

1842 

Na scenie lwowskiej rolę Gucia gra wychowanek war
szawskich artystów Kudlicza i Halpertowej - Bogumił Da
vison, pionier realizmu psychologicznego, wielki aktor scen 
polskich i później niemieckich. 

1860 

W Krakowie na otwarcie sezonu w listopadzie idą Sluby 
z popularnym później „romantycznym kochankiem" Feliksem 
Bendą (bratem Modrzejewskiei) w roli Gucia. 

1863 

Antonina Hoffmann gra 27 listopada po raz pierwszy rolę 
Klary na scenie teatru krakowskiego. 

1865 

W Warszawie w Rozmaitościach głośny aktor fredrow-
20 ski Józef Rych,ter występuje w roli Radosta, którą grał 
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w Krokowie w r. 1843, mając lat 23 I!). W Krokowie roz
poczyna grywać Radosta Wincenty Rapacki. Dnia 21 listo
pada gra w Krakowie rolę Anieli Helena Modrzejewska. 
Jej partnerami są: Rapacki (Radost), Raszewska (Pani Do
brójska), Swieszewski (Gustaw), B. Łodnowski (Albin), Ła
pińska (Klaro), Miciński (Jan). 

1866 

Dnia 14 kwietnia spotyka się na scenie Modrzejewska 
z Hoffmannową grającą Klarę. Biograf Hoffmannowej, Zyg
munt Przybylski, w monografii wydanej w 1898 r. pisze: 
„Prototypem przedstawień, w których obydwie występowały 
artystki, były S/uby panieńskie z Hoffmann w roli Klary 
a Modrzejewską w roli Anieli. Było to prawdziwe arcy
dzieło wykonania. A obydwie role nadawały się doskonale 
do zalet i wad obydwóch artystek i dlatego tworzyły one 
niezrównaną całość. Klara odpowiadała wszystkim dodat
nim stronom talentu Hoffmann a także pewnej szorstkości, 
Aniela do wszystkich pięknych i poetycznych zalet Modrze
jewskiej a także do pewnej sentymentalności, która tkwiła 
w .jej usposobieniu a w początku przybierała pozory afek
tacji, której z czasem się pozbyła, podczas gdy również 
z czasem gra Hoffmann wyszlachetniała. S/uby panieńskie 
z Hoffmann i Modrzejewską były taką doskonałością, takim 
koncertem, iż ile razy póżniej już zdarzała się sposobność 
występowały w nich obydwie artystki za przybyciem Mo
drzejewskiej z Ameryki. Ostatni raz (r. 1879 - Przyp. nasz) 
wiek ich nie odpowiadał już może rolom, a przecież wra
żenie było niezrównane i pozostało niezatarte." 

1868 

W Warszawie partnerką Modrzejewskiej w roli Klary jest 
zrazu S. Polińska (w Teatrze Wielkim 7 pażdziernika), na
stępnie, 24 października i dalej, Wiktoryna Bakałowiczowa, 
która w czasie gościnnych występów w Krakowie zdobywa 
uznanie publiczności i krytyki. O Modrzejewskiej „Gazeta 
Warszawska" napisała, że „z roli niepokaźnej zrobiła ją 
pierwszą". 

1880 

Dnia 5 listopada w warszawskim Teatrze Letnim w roli 
Klary debiutuje córka Wincentego Rapackiego, Honorata, 
późniejsza żona Bolesława Leszczyńskiego, matka Jerzego, 
niezapomnianego Gucia. „W całości trudna rola przekor
nego dziewczęcia pojęta była inteligentnie, a nawet z hu
morem ... Przyjemnie uderzyła nas prawda i szczerość gry"
pisał recenzent warszawski. A w osiem lat póżniej, gdy obok 
ojca - wspaniałego Radosta - wystąpiła gościnnie w Kra
kowie, krytyk „Czasu" napisał: „Po p. Hoffmannowei jest 

22 najlepszą Klarą, jaką widzieliśmy w ostatnich czasach." 

J 
I 

1893 

W zamykającym się Teatrze Starym w Krakowie dn. 18 
maja zagrano S/uby z udziałem warszawskiej rodziny Tra
pszów. Z dwóch sióstr Trapszo, Irena - zagrała Klarę, Te
kla - Anielę a Sliwicki - Albina. Krytyk K. E. (Karol Ehren
berg) pisze w „Czasie": „Komedię Fredry pojęto na ma
nierę i sposób dzisiejszy; ale jakkolwiek ubyło jej wskutek 
tego dużo cech zewnętrznych i zatarł się niejeden charakte
rystyczny i piękny szczegół, nie mógł zginąć ze wszystkim 
nieskończony urok tryskający z każdej sceny tej przedziw
nie prowadzonej komedii ... Wiele stron wczorajszego wy
konania zasługuje na szczerą i nawet gorącą pochwałę." 
Tegoż roku, już w nowym gmachu, w dzisiejszym Teatrze 

im. J. Słowackiego, Tadeusz Pawlikowski daje S/uby dn. 25 
pażdziernika. O tym przedstawieni.u „Czas" m. in. pisze: 
„Dyrekcja uznała za odpowiednie wystawić Fredrowską ko
medię w kostiumach sprzed roku 1830 i dostroiła dekorację 
do tego pojęcia. Rozkosz to była patrzeć na salon utrzy
many wybornie w stylu empire ... Po ścianach wiszą minia
turki, czarne sylwetki i jakiś portret kobiecy, który może 
za Lampiego uchodzić. Na podłodze, ułożonej w wielkie 
kwadraty, stoją mahoniowe meble świecące brązami. Stare, 
zapewne autentyczne, lustro pod oknem i dawny, piękny 
zegar na stylowej komodzie. W domu pani Dobrójskie1 
panuje widocznie dawna moda, a co za tym idzie, staro
świecki obyczaj ... " Radosta grał Siemaszko, Dobrójską -
Wolska, Anielę - Trapszówna, Klarę - Mo-rska, Gustawa -
Sobiesław, Albina - Sliwicki. 

1894-1897 

W tych latach we Lwowie w $łubach najczęściej oglądać 
było można: Gostyńską (Dobrójska), Bednarzewską (Aniela), 
Czaplińską (Klara), Fiszern i Feldmana (Radost), Woleńskie
go (Gustaw), Żelazowskiego (Albin). 

1899 

W Krakowie Wanda Siemaszkowa gra Klarę, Maria Przy
byłkówna - Anielę, Solski - Radosta. 

1903 

Dnia l października w Krakowie w roli Klary występuje 
głośna i oryginalna artystka Jadwiga Mrozowska, która -
jak stwie1rdza krytyk „Czasu" Konrad Rakowski - tę rolę 
„pojęła wcale inaczej, jak pojmowano ją dawniej, i odbie
gła od świetnych tradycji niedalekiej przeszłości ... Zbyt prze
rafinowana wydała się nam ta Klara, zbyt «modernistycz
nie» - lachons le mot - dekadencką. W sposobie gry, zwła
szcza w mimice, w nieuchwytności rucnów i ich ukrytej 
mowie, widzieliśmy nieraz ton i, akcent, który nie tylko Al
bina zatrwożyć mógłby serio." Albina w tym przedstawie-
niu grał Andrzej Mielewski. 23 



l-:'1 is t r z Frenki e l.. lau ! przeproszom} nosi na sobie surdut i rolę 
Radosta jakby się w nich urodził. 

TADEUSZ ZELENSKI (BOY) 

1907 

Jubileuszowe w Krakowie przedstawienie dn. 27 kwietnia 
w inscenizacji Karola Frycza, w reżyserii Michała Tarasie
wicza. Przedstawienie poprzedziła prelekcja prof. Tadeusza 
Grabowskiego na temat 75-lecia Slubów. (O przedstawie
niu tym szersze uwagi w tychże Listach Teatru Polskiego 
w artykule Teofilo Trzcińskiego.) 

1909 

W Teatrze Rozmaitości w WOJrszawie w lutym jubileusz 
24 55-lecio procy scenicznej obchodzi W. Niewiarowska rolą 

Wojciech Brydz i ńsk i 
odtwórca roli A lb ina 

Pani Dobróiskiej. W roli Klary debiutuje no scenie Stanisła
wo Lubicz-Sarnowska. 

1917 

W Teatrze Rozm a :to'ci J. ;1iele g~o J. Szylinżo n ~w o Gu
cio - Jerzy Leszczyński. 

1919 

W przedstawieniach Teatru Rozmaitości Radosta gro Mie
.czysłow Frenk iel, pyszny aktor fredrowski. „Radost w inter
pi ~ etocji Frenkla - pisze monografisto Kazimierz Biernacki 
(Wyd. PIW, 1958) - był "pozytywny», poczciwy z kościami 2S 



st ryjaszek, pragnący ,po swojemu szczęścia najukochańszego 
sios frzeńca. Ufny, serdeczny, w miarę łatwowierny szlagon 
o miękkim sercu ... Frenkiel posiadał wybijającą się dozę 
ciepła, choć w temperaturze nie dorównywał lwowskiemu 
Feldmanowi." 

Przedstawienie $/ubów w Rozmaitościach cechuje w tych 
latach skłonność do celebry i improwizacji. 

1926 

Teatr Narodowy w Warszawie wystawił dn. 3 wrzesnra 
$luby w •>eżyserii Jerzego Leszczyriskiego, w dekoracji Win
centego Drabika. Tekst opracował Jan Lorentowicz według 
egzemplarza autorskie~o odnalezionego w archiwum daw
nych Rozmaitości. Grali: Felicja Pichor Sliwicka (Pani Do
brójska), Mieczysław Frenkiel (Radost), Maria Majdrowicz 
(Aniela), Helena Gromnicka (Klara), Jerzy Leszczyński (Gu
staw), Wojciech Brydziński (Albin), Wincenty Rapacki Uan). 

1927 

Reduta daje 130 przedstawień $/ubów w objeżdzie po 
województwach wschodnich. 

1929 

Dnia 27 czerwca, w 1ramach festiwalu dla uczczenia Woj
ciecha Bogusławskiego, Teatr Mały (filia Teatru Polskiego) 
gra $luby w reżyserii Stanisława Stanisławskiego, w oprawie 
scenicznej Karola Frycza i w obsadzie: Stanisława Słubicka 
(Pani Dobrójska), Stanisław Stanisławski (Radost), Maria 
Malicka (Aniela), Maria Modzelewska (Klara), Jerzy Lesz
czyński (Gustaw), Mariusz Moszyński (Albin), Antoni Bogu
siński (Jan). 

1936 

W Teatrze Narodowym w Warszawie Anielę gira Elżbie
ta Barszczewska jako partnerka Heleny Sulimy (Pani Do
brójska), Jerzego Leszczyńskiego (Gucio). 

1956 

Teatr Stary w Krakowie wystawia $luby w reżyserii Romana 
Zawistowskiego, scenografii Andrzeja Stopki. Przedstawie
nie to w czasie występów w Wiedniu odnosi duży sukces 
artystyczny u krytyki i publiczności. 

ZE WSPOMNIEŃ WINCENTEGO RAPACKIEGO 

- Stairy Fredro dzisiaj w teatrze? 
- Co? Jak to? Dlaczego? - pytają. 

Nowakowski go uprosił, aby przyszedł zobaczyć syna 
jego w $łubach panieńskich. 

- Co ten syn grać będzie? 
- Albina. 
- Bagatela! Toż to fakt niezwykłej doniosłości. 
Ten, który zdołał osiągnąć tak wielki zaszczyt, był synem 

Jana Nowakowskiego, twórcy Cześnika z Zemsty, dla któ
rego stary Fredro żywił uczucie niewygasłej wdzięczności. 
Młodzieniec wracał z zagranicy, gdzie na wzorach nie
mieckich doskonalił się w sztuce aktorskiej[ ... ] 

Trzeba było mieć duże łaski u sędziwego nestora naszej 
komedii, aby go wyciągnąć z zacisznego dworu do teatru 
i to jeszcze na własną jego sztukę. 
Dokazał tego stary Nowakowski. Cała p1:awie śmietanka 

Lwowa, ubrana uroczyście, znalazła się na widowni. Obie
cywano sobie świetną reprezentację, ale jakież było zdzi
wienie i zgorszenie, gdy po paru scenach stary Fredro pow
stał oburzony i rzuciwszy z loży głośne słowa: 

- Ja moje sztuki pisałem dla artystów, a nie dla błaz
nów - zatrzasnął drzwiami loży i wszedł do karety, kazar 
się szybko wieżć do domu. 

- Co się stało? Co to było? 
Publiczność nie mogła się zorientować w wynikłym stąd 

chaosie. 
Oto stało się to, że Albin, ocierając chustką łzy z oczu 

kapiące, począł też chustkę wyżymać, niby prnczka mokrq 
bieliznę. Był to efekt z niemieckiej farsy. 
Odtąd nikt już się nie pochwalił, że widział starego Fre

drę na mieście, a cóż dopiero w teatrze. 



Heleno Modrzejewska grnło w $łubach panieńskich rolę Klary w Nowym 
Sączu jesienią 1861 roku w zespole Nowosądeckiego Towarzy stwa Artystów 
Sceny Narodowej, którego dyrektorem był K. Łobojko. - Po raz pierwszy 
rolę Anieli zagrała 20 czerwca 1863 roku w CzeMiowcoch i zachowa/a 
j ą w swym reperluorze do r. 1880. Zdiecie Modrzejewsk ie j jako Anieli 
pochodzi z r. 1868, w którym grało ją w Krokowie, Poznaniu i Warszawie. 

MODRZEJEWSKA JAKO ANIELA 

Prym trzymała Aniela, !a rola pozornie tak drobna 
i skromna, która jednak w znakomitej grze gościa przybra
ła rozmiary istotnie olb·~zymi e. Ile razy była na scenie, tyle 
razy całą scenę zapełniała. Począwszy od pierwszej sceny, 
w której zachwycała grą niemą, od następnych, w których 
z niewypowiedzianą prnwdą i siłą uwydatniła wszystkie 
p r zejścia wkradającego s i ę do iei serca uczucia, aż do 
c statnich, gdzie :zaczyna sobie zdawać sprawę :z tej rosną
cej miłości, gdzie, wzmocniona nią, czuje s i ę silna i wielka -
ta Aniela była w najpiękniejszym i najwzn'os lejs zym zna
czeniu tego wyrazu istną naszą dziewicą. A była nią nie 
skutkiem użyci a jakich Ś•:odków niezwycza jnych 1 wielkich, 
lecz po prostu i jedynie prawdą pochwyconą w intui cji wła
snego talentu i se rca jakby na gorącym uczynku . Szczegó
łowy takiej gry rozbiór poprowadz iłby nas za daleko. N ie 
dosyć zresztą raz jeden na nią popatrzeć. Jedną już ty lko 
podnosimy zaletę pani Modrzejewskiej, która wielu naszym 
artystom dobrze iżby za wzór pos ł użyła: za letę umiej ęt 
nego słuchania. Słuchając współgrnjących, nie myśli ona 
o tym, co jej za chwilę wypadnie samej pow i ed zieć, ol e 
słucha całym uchem, okiem i duszą. Ka żd e towo wyrze
czone przez innych adystów, każdy ruch ich modyfi kuje 
grę jej tworzy i gestów. To nie gra ak to rk i, to prawdo i ży
cie. 

F. H. Lewes lom , "K łosy " , 1868 nr 172. 

Pani Mod rzejewska grała rolę Anieli. Postać to łatwa do 
odtworzenia na pozór, a le trudna w rzeczy. Zdawałoby s ię, 
że każda ar tystka, obdarzona ujmującą oostaciq i wdzięcz
nym orf:janem mowy, potrafi wy j ść, jeż e li nie zwycięsko, to 
zadowalająco przynajmniej z tego zadania. Ale tak nie 
jest. Rola Anieli nie tyle wybitnieje w tym, co mówi, ale 
w tym, jak słucha. Tneba uwyraźnić w tej wieiskiej dzie
wicy skarby serca otwie rające się na qorące słowa miło
śc i[„.] To przetworzenie dziecięcia na kobietę przeprowa
d zone jest przez panią Modrze jewską z wybornym pojęciem 
warunków całego tego przejścio scen icznego. Mówi jej 
twarz, jej uśmiech, mówią jej oczy, w pierwszych scenach 
cudnie wpatrzone w dol nieokreśloną, które powoli, stop
niowo, niedostrzeg alnie p.:-owie ożywioią się isk ro uczucia 
i zwracają ku ziemskim nadziejom i promienieją s zczęściem 
pr·zeczutym. Dodajmy do tego kunsztowne uc ieniowanie dyk
cji i wdzięk natu ra lny, którego żadna sztuka n adać nie 
zdoła, a będziemy mieli prawdz iwy i d ea ł Anieli , wcielony 
w oczach naszych w ziemską nadobną postać. A jeżelibyś
my koniecznie chcieli zarzut jaki uczynić tej porann ej 
gw:eździe wiejskiego zaci sza, to obwinilibyśmy ją tylko 
o niepotrzebne sprowadzenie sukni od modniarki wielko
mieiski eir„J Wyobrażamy ją sobie tylko w skromnym stroju 
panieńskim, w iaki Mickiewicz Zosię swoją przystroił. Gdzież 
dla niej ubrania pierwszej mody i szuoko o d!ugo powłó- 29 
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czyste suknie; jeżeli z robótką w ręku wyjdzie w aleje 
ogrodowe, lękałaby się może szelestem takiej sukni wystra
szyć słowiki śpiewające. 

Wacław Szymanowski, „Kurier Warszawski",1868 nr 221. 

Poetycznie, przewdziecznie i przesubtelnie grała Modrze
jewska rolę Anieli w Sfubach panie~skich, jakby j9 nie n_a
p1sał Fredro, ale wymarzył Słowacki. To określenie zamie
ściłem w szkicu o wielkiej artystce pisanym dawniej - po 
mnie powtarzali je parokrotnie inni krytycy. Aniela była to 
dziewoja z bo>dzo dobrej rodziny szlacheckiej, wyrosła 
w ciszy patriarchalnej dworu wiejskiego, panna urocza 
z oczyma sarenki i rozmarzeniem duszy, która rozchylała 
się do uroku wiośnianej młodości jak kwiat do słońca. 
Z wnęt-rza duszy Anieli płynęła słodycz niewysłowiona, ła
godność i dobroć szlachetnego serca. Modrzejewska roz
szerzyła kontury roli, podniosła jej ton i barwę, owiała ca
łość poetycznym arnmatem. W miękkich przejściach i pół
tonach przeprowadziła proces stopniowy rodzącej się mi
łości, która kiełkuje, rośnie i ogarnia całą duszę drżeniem 
nieświadomych pragnień i upojonego czaru. Były chwile, 
gdy Aniela skinieniem głowy, jednym ruchem, zdziwionym 
wyrazem twarzy, pobudzała całą salę do oklasku. W tej 
właśnie roli moglem sprawdzić, że w pewnych razach sztu
ka aktorska wzbogaca i upiększa koncepcję literacką. Aniela 
w wykonaniu nawet dobrych aktorek bywa szkicem akwa
relowym. Aniela Modrzejewskiej przekształciła się w obraz 
poetyczny, w zjawę idealną polskiej dziewiczości. 

Józef Kolcrbiński, Aktorzy i aktorki, Mazowiecka 
Spółka Wydawnicza 1925. 

JOZEF RYCHTER JAKO RADOST 

W S/ubach panieńskich jako Radost był szlachcicem nieco 
póżniejszej daty, łączył serdeczność i mentorstwo z bezgra
niczną słabością dla swego siostrzeńca szaławiły. Trzeba 
było widzieć, iak pełen gniewu siadał naprzeciwko Gucia, 
który zasnął w salonie przy damach, znużony po nocnej 
birbantce. A potem nagle twarz niby grożna rozjaśniała się 
słonecznie i stryjaszek trząsł się cały w tłumionym śmiechu. 
W p•;zemowach do Gucia głos jego od perswazji i morału 
przechodził w tony płaczliwe, gdy Radost stawał się bez
silny wobec wybryków młokosa. Znać było, że sztucznie si
lił się na surowość, na gderanie i wymówki, gdyż pamiętał, 
że w młodości tak samo jak Gucio broił i miewał awan
turki. Zgodnie z intencją poety oddał Rychter naturę sta
rego Polaka, którego serce górowało nad rozumem, Po
laka o naturze miękkiej, biorącego życie pogodnie, ale po 
wierzchu. Paradne było przejście od gniewów i dąsów do 
naiwnego podziwu nad sprytem i dzielnością b1ratanka, 
a wreszcie osłupienie na widok, że w końcu wszystko do
brze wypadło, że ziściły się plany matrymonialne, układane 
przez starych, gdyż młodzi je poparli miłością. Jak zwykle 
artysta przeprowadził trafnie wszystkie momenty charak-

• 
teru, zabarw:ając jednocześnie tę p ostać odcieniem bez
troski i figlarności. Obok doskonałego" wykończen i a, mia 
rozwijała się na scenie logicznie, swobodn ie i ciepio 

Za to [ ... ] należy się Rychterowi zaszczytne mi_ejsce na 
kodach dziejów polskiej sceny i kultury teatralne1. Nowel 
wielcy następcy nie przewyższyli artysty, a raczej nie do- .P 
równali mu w tych rolach werwą lackiego zacięcia, tętnem 
rodzimego życia i dosadnością typowego kolorytu. 

(J ćze l Ko : nrb i ńs ki , Aktorzy i aktorki , Mazowiecka Spu ika 
Wyda wnic io 1925.) 
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Teofil T rzci1\ski: 

W 75-LECIE « ~LUBóW» 

• 
Dnia 27 maja 1907 r. obchodzono 75-lecie S/ubów panień
skich, w których inscenizator błysnął po raz pierwszy nie
zrównanym znawstwem epoki i stylu Fredry, zadokumen
towanym później wiele razy. Do ostatniego dziesiątka XIX 
wieku wystawiano tę komedię w nieokreślonym galimatiasie 
stylów, nie wyłączając nawet prawie aktualnej mody. Paw
likowski pierwszy na początku swej dyrekcji w r. 1893 
ujął ją w najczystszy empire, Frycz natomiast u s troił w naj
rozkoszniejszy biedermaier, o ile idzie o same ubiory. Bo 
salon pani Dobrójski ej miał charakter bardzo miłego, pew
nie pokoleniami kompletowonego, bardzo zresztą warto
ściowego zagracenia, jak to często spotyk ało się po starych 
polskich domach. W takich •ramach musiał się na pewno 
rnzgrywać, o ile kiedy rozegrał się w rzeczywistości, kon
tredans: Klara - Albin i Gucio - Aniela. 

Jak dalece sprawa nowoczesne j, odbiegającej od szablonu 
in,scenizacji była wtedy czymś bardzo osobliwym, dowiodła 
nieco zaściankowa dyskusja, jaka wyniknęla z tej racji na 
łamach „Czasu." Nazajutrz po premierze w porannym wy
daniu dziennika Konrad Rakowski zanotował swe wrażenia 
nader pochlebnie dla inscen izac ji: 

„Wczorajsze przedstawienie „. s tało się Heczywiście, o ile 
to dotyczy prawdziwie artystycznej inscenizacji , dokonane j 
pod kierunkiem p. K. Frycza, tym komedii polskiej pięknym 
świętem, o którym wspominał afisz, ułożony na starodawną 
stylową modlę, Z pewnością Fredro nie pojawił się nigdy 
jeszcze na polskich scenach w bardziej artystycznie zhar
monizowanej szacie zarówno pod względem dekoracji, jak 
kostiumów - w całości, w najdrobniejszych szczegółach . Ta 
strona przedstawienia, którą krakowski teatr zawdzięcza ar
tystycznemu kierunkowi i świadomej artystycznej inicjatywie 
inscenizatora p. K. Fr„ zdobyła sobie wczoraj zasłużone 
uznanie i pełen podziwu entuzjazm. Na długo też pozosta
nie w rocznikach teatru, jako czyn rzeczywiście pod wzglę
dem artystycznym pełen chluby i szczęśliwie osiągniętego 
rezultatu. 

Na wysokości tego artystycznego poziomu inscenizacji 
nie zawsze i nie we wszystkim - pozostawała gra wyko
nawców„" itd. 

Podobne mniej więcej słowa powtórzyły się następn i e 
w obszernej recenzji , a w dwa Clni później tenże dziennik 
przyniósł list M. Tarnsiewicza z prośbą o „dołączenie kilku 
dat faktycznych, tyczących strony dekoracyjnej przedstawie
nia". Oto one: 

„Idzie o to, że wszystkie szczegóły przedstawienia, po
cząwszy od afisza, wzorowanego na dawnej stylizacji, do 
planu pokoju, okiennic z serduszkami, zegara z kurantem 
i innych szczegółów stylowej inscenizacji, że wszystko to 

32 było przygotowane, zainscenizowane i obmyślane w na-

radach pomiędzy p. dyr. Solskim a mną jako reżyserem 
S/ubów panieńskich , wznowionych w odmiennej postaci. 
Natomiast artystyczny nadzór i kierownictwo przy następ 
nym wykonaniu tak stworzonego p·~ojektu, jak wzór deko
racji pokoju, obmyślenie obicia na meble, firanek stylo
wych itd. przypadlo p. K. Fryczowi, który złożył nie po raz 
pierwszy dowód smaku i znawstwa epoki zarówno w ze
stawieniu akcesoriów, jak w kostiumach utrzymanych w sty
lu tego czasu. W ten sposób rozdzielona praca, a z nią od
powiedzialność, złożyło się na część dekoracyjno-kostiumo
wą $łubów panieńskich." 

Enuncjacja ta wywołała dużo wesołości w artystycznym 
Krakowie. Upominanie się o autorstwo serduszek w okien
nicach i zegara z kurnntem, tak jak gdyby to mogło być 
rewelacją dla malarza, tym bardziej pochodzącego ze wsi, 
to ograniczanie ingerencji tegoż malarza do funkcji czysto 
tapicerskich i „rozdzielanie odpowiedzialności" za te dro
biazgi, wszystko to zdumiewało ze strony tak poważnego 
i inteligentnego artysty jok Tarasiewicz . Bądź co bądź na iw
ny ten epizod wywołał dla spektaklu nastrój raczej nie
korzystny. Ogólnie zwracano uwagę, że aż trzech autorów 
p.;zyjmuje odpowiedzialno ść za stronę inscenizacyjną, pod
czas gdy odtworzenie aktorskie, najistotniejsze w tym razie 
zadanie reżyserii - pomimo świetnych nazwisk zdobiących 
afisz (Klara - Solska, Aniela - Przybyłka, Dobrójska - Wol
ska Radost - Sobiesław, do niedawna jeszcze Gucio kra
ko,,.'..ski, Albin - Stanisławski) - nie dorównywało bynajmniej 
stronie wizualnej oni humoru Fredry nie reprezentowało 
wcale idealnie„ · 

(Fra9menł procy Koro la Frycza pierw sze kroki w teolrze, 
Pom1 ę l n ik Teatralny 1952, z. 213. Tyl u! frag mentu od nos .) 

Tadeusz te/eński (Hoy): 

STYL FREDRY - TO ZYCIE I MŁODOSC 

$luby mają swo j ą bogatą historię; nie będąc zg rzybia łym 
starcem, pamiętam jednakże tej historii okres bardzo, bar
dzo długi. Pamiętam $luby grane jeszcze niemal .j ako współ
czesną komedię ; jeżeli się nie mylę w zwycza1nych su k
niach i surdutach, w obojętnej ramie jakiegoś banalnego, 
tekturowego pokoju - i grane, mimo to, znakomicie. O sty
lu fredrowskim niewiele rozprawiano wtedy, bo ten styl był 
jeszcze aktorom starszej szkoły. czymś bardzo bliskim swą 
tradycją, w typach, w zac1ęc1u, .w traktowaniu wiersza. 
Naraz - zeszło się to, zda1e m1 stę, z otwarciem nowego 
teatru 1 - powiał w gościnny dwór pani Dobrójskiej wie
trzyk muzealny. Odkryto mianowicie wówczas, że jest to 
sztuka par excellence „stylowa"; ustalono ściśle datę, w któ-

' W Krokowie w r. 1893. 33 
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re j _rozgrywa się akcjo; wypatrzono jakie fotel e, kantorki, 
szp1ne_ty mogły sta ć w pokoju, o miniatury i obrazy wisieć 
no _ścianach; skopiowano wiernie z kostiumologii fryzury 
pen i en, ra1troczk1 Gustawa, halsztuki Albino· słowem każda 
figuro mogla powędrować prosto do muze~m za g~blotkę. 
I s tało się, że na jakiś czas, pny doskonałej i bardzo uczo
ne j st y I i z ac j i, zapodział się gdzie ś _st y I Fredry;. styl 
bow iem _Fredry to przede wszystkim z y c 1 e; o zyc10 nigdy 
nie da s i ę odtworzyć za pomocą rzeczy martwych. Pamiętam 
zwłaszcza 1ok przez mglę 1edno takie przedstawienie, gra
ne po-zez wybornych ortystów, o zarazem jedno z najgor
szyc h przedstaw ień S/ubów, jakie w życ iu widziałem : z ca
łe go wieczoru został mi we wrażeniu tylko jaki ś monskuol
ny ko_k na głowie Anieli (zapewne ba rdzo wie rn y) oraz tu
pety 1 kurtki Gustawa, w których stylowe w iercenie kuper
kiem _p_ochłonęfo ca łą uwagę uta lentowanego artysty. No 
szczęsc1e okres tego neofityzmu stylizacyjnego, w którym 
~ekw1zyt przytłaczał autora _i poez.ję, minął; nastało szczę
sl1 we przymierze czy tez l1n1a demarkacy jna pomi ędzy du
chem Fred;:y a duchem antykwarskim, o rezultatem jego 
1es_t _ustalenie tego_ trafnego stylu, który ujmując życie w nie
dz1s1e1sze ramy, nie paraliżuje go wszelako i zo staw ia pole 
młodośc i pod staroświecczyzną kostiumu. 
Młodość! W tym tkwi bodaj czy nie największa część 

sekretu. P a miętam także $luby grane w pierwszo1-zędnych 
zespołach, a le w których zsumowane lata obu kochających 
_się par do_woły cyfrę zbl1żon_ą do 200, jeżeli nie wyżej; 
1 wtedy mimo całego wysokiego artyzmu czegoś brakło 
prze_dstow1en1u ... Jest to 1edno z tych sztuk, w których ła
tw 1e1 pew ne braki wykończenia nadrobić młodością niż od
wrotnie. 

{Fragmen t r~ce nz j i pisane j z krakowsk iego teatru w r . 1919. 
Przedruk Flirt z Melpomeną / Wieczór p ierwszy/, Wa rszawo 
1920. - Tytuł fr agment u od no s .) 

Kazimie rz Wierzyńs ki: 

FREDRO NIE POWINIEN SCHODZlć Z AFISZA 

Gdyby. nasza gospodarka kulturalno było z prawdziwego 
zdarzenia, Fredro nie powinien schodz ić z afisza. N ie w iem, 
od czego trzeba by w tedy z aczyn ać, od że l az nego reper
tuaru czy nawet specjaln e j sceny, z pewnością jednak pierw
szym wyra zem tej triumfalnej epoki byłoby odzyskanie pol
ski ego ś mi ec hu. 

[„. ] Co by to był za festiwa l taki f.;- edro w nieprzerwa
nej ciągło ś ci. Jaka przyprawo w smaku życia, dosypano 
do codziennej naszej doli. W resz cie co za chów ak tora 
i w idza. 

Starszy pan z B1eńkowei Wiszni p1 zes tal by być wyłącznie 
lekturą szkolną, a zblazowany grymas publ1cznośc1, ze to 

ograny Fredro, o nie np. nowy Shaw, nie byłby już świa
dectwem obowiązującej mody i gustu. Aktorzy dziedziczyli
by kunszt i styl, teatr odnawiałby niezniszczalną żywotność 
dzieło - maluczko, o stanęlibyśmy przed drzwiami wielkiej, 
słynnej no świat Comedie Polonaise. 

Wolno chyba puścić wodze marzeniom, wrncomy przecież 
z przedstawienia Fredry {$/ubów panieńskich]. 

Bo co jest najbardziej niesfałszowaną cechą tej starej 
komedii? Jej żywotność, jej niepostarzała urodo, jei stuletnia 
młodość. Ten najprawdziwszy „magnetyzm serca', którym 
Fredro „ogień swój wiosny w obce przelał żyły". 
Jasność tej sztuki, jej szklano przejrzystość i muzycznie 

czysty ton budzą w słuchaczu porywczą rzeźwość, jakieś 
odradzające natchnienie. Udziela się to wprnst, bez pośred
nictwo konwenansu teatralnego, ogrzewa swoim ciepłem 
i zachwyca naturalnością . Można podziwiać w $łubach pa
nieńskich, co kto chce, czucie widza, bezbłędną kompo
zyc:.ję czy lekki bieg po rymowanym dialogu, któ1·y nie ob
ciąża , lecz uskrzydla komedię; najchętniej jednak wraca 
się do niepowtórzonej aury ogólnej, wesołego natchnienia, 
i tom chciałoby się pozostać. 

[ ... ] Po stuletnim moście przerzuconym od powstania ko
medii po dzień dzisiejszy przejść można swobodnie, za
chowując całą jej sędziwość i podziwiając nieprzemijającą 
młodość. Jakoż jest siło tchu pisarskiego w tym dziele, że 
uśmiechnięty jego duch nie rozwiera się i nie ginie, choć 
wiek mija się z wiekiem? Skąd się wziął ten czarodziejski 
humor wyrażony w pirostym języku, który do wysokich swoich 
wzniesień potrzebował zawsze martyrologicznych kalwarii? 
Są tO sekrety, przy których wzdycha się , ole wzdycha z za
dowolenia i pychy. Jedyny nasz most pogodnych westchnień. 

Jeśli my w krzesłach smakując wyborną zabawę rozkoszu
jemy się nią uszczęśliwieni , aktorzy muszą się czuć w niej 
chyba wniebowzięci. Snują pewnie też swoje morzenia i po 
moście Fredrowskim walą już no całego do Comedie Po
lonaise. Jerzy Leszczyński, dziedzic najświetniejszy teatral
nych tradycji fredrowskich, jest w niej jako akademik i nosi 
palmy. Stanisławs ki, cyzelator i miłośnik stylu, to samo. 
Obok nich młode pokolenie wspina się, by sprostać wyso
kim wymaganiom; majstry patrzą na następców czujnym 
okiem. „ Ale już dość. To przecie ż sny o przyszłym stuleciu . 
Poczekajmy chwileczkę. 

(Frag menty re cenzii z przeds taw ienia w Teatrze Narod owy m 
w Wa rszaw ie, r. 1936. Przedruk W garderobie duchów, Ks i ąż 
nica-Alias 1936. Ty tuł fragmen tu o d no s.) 



JERZY LESZCZYŃSKI 
aktor Teatru Polskiego 

zmarł w Warszawie 9 lipca 1959 roku. 
Spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach. 

Stanis!aw Witold Balicki: 

O AKTORSTWIE LESZCZYŃSKIEGO 

„ Pochodzę z aktorskiej rodziny, która od 100 lot służy 
polskiej scenie" - tok Jerzy Leszczyń sk i przed kilku loty 
zaczął swój krótki życioryó, przeznaczony dla administra
cji państwowej. Tym dumnie bnmiącym zdaniem określał 
swą pozycj ę społeczną, rangę zawodu artystycznego, tak 
mówił o życiowej pasji, rodowodzie i przeznaczeniu swego 
aktorstwa . 

Był członkiem rodu Rapackich i Leszczyńs kich , bujnie ar
tystycznie skoligaconych. Od Bendów, wśród których za
kwitło nazwisko Modrzejewskiej , po rodzinę muzyka Józefa 
Hoffmana i rodzinę Leona Schil lera. Przez matkę, wspaniałą 
aktorkę Honoratę Leszczyńską, uwiecznioną kredką Wy
spiańskiego w roli Katarzyny z Poskromienia złośnicy Szek
spira, był w prostej linii wnukiem Mazura Wincentego Ra
pack iego, znakomitości warszawskich Rozmaitości. Rapacki 
był mistrzem charakterystycznych portretów scenicznych, 
kształtowanych po epicku t echniką realizmu opisowego. 
Z niesłychaną różnorodnością i si łą prawdy ożywiał swe 
postacie. 
Mąż Honoraty, ojciec Jerzego Leszczyńskiego, trngik Bo

le sław, był synem ziemianina z Litwy, oficera wojsk pol
skich, zesłańca po Powstaniu Li stopadowym. Bol esław Le
szczyński i Wincenty Rapacki nie znosili wzajemnie sty lów 
swego aktorstwa. Bol es ław - to romantyczny żywioł, na
strojowiec, imponujący improwizator, któl'y wstrząsał emo
cjonalnymi zagraniami. Współcze ś ni mu widzieli w grze tej 
indywidua lności więcej natchnienia niż myś li. 

Biegunowo odmienne wartości i s tyle sztuki aktorskiej dały 
w rozkosznej, urzekającej indywidualno ści artystycznej Je
rzego Le szczyńskiego stop czystego aktorstwo, o wszela
kich możliwościach, urokach i sile oddziaływania. Jego rea
listyczne aktorstwo, uskrzydlone poetyką formy lu b niesio
ne na falach humoru, nie było nigdy rozgadane ani rozma
zane_ Wzrost, postawo, gest, ruch, rytm mowy, jej tonacjo -
wszystko to sprzyjało wyrażaniu jego, Jerzego Leszczyńskie
go, wewnęt rznej prawdy, że i s totą teatru jest„. teak. Teatra
lizacja teatru. Stwarzanie, komponowanie życia sceniczne
go, a nie małpowanie zewnętrznej codzienności otaczające
go nas życia. 

Jerzy Leszczyński, urodzony 6 lutego 1884 r. w Warsza-
wie, uczęszczał do szkół średnich „u s tóp Wawelu" i w o kre-
sie narodzin „Młodej Polski ". Stąd w swej osobowości łą-
czył wdzięk, lekkość Warszawy z wizjami artystycznymi i mo
numentalizmem uogólnień, podpowiadanym przez atmosferę 
i sztukę Krakowa. Po debiucie w zespole łódzkim, od r. 1903 
dokumentował w Krokowie i rozwijał swą indywidualność 
za dyrekcji J. Kotarbińskiego i L. Solskiego. Na pozycjach 
repertuaru, tu z pełną swobodą reali zowanego, osiąga szyb-
ko jedną z czatowych pozycji aktora nowoczesnego, umie
j ącego procować zespołowo i rolą wypowiadać swój do 
postaci i problematyki stosunek. Stosunek człowieka ko
chającego życie, z nim pędzącego naprzód i z nowych po- 37 



zycii, raczei pogodnie, z wyrozumiałą ironią oceniającego 
przeszłość. Nie było w tym aktorze-uczuciowcu drapieżno
ści, boiowości, imperatywu walki, by poprzez teatr - rewo
lucjoni~o:-vać życie .. yYystarczył mu teatr zwierciadło natury 
ludzk1e1 1 epoki dz1e1ów. 

Jerzy Leszczyński był rozkochany w polszczyżnie. Na za
słyszanych w domu rodzinnym tekstach Fredry uczył się mó
wić, do Słowackiego się modlił. 

Do. historii. i legendy t.eatru .przeszły jego fredrowskie. ro
le: 81rbanck1ego w Dozywoc1u, Gucia w S/ubach panień
skich, Papkina i Cześnika w Zemście, nie licząc wielu innych. 
Jedną z nairyzykownieiszych ;ról świata, Papkina - sam go 
określił jako „Iliadę blagi", w którą musi wierzyć odtwór
ca tej postaci - fantaziował brawurowo, mocno osadzaiąc 
ią w re~liżmie scenicznej prawdy. Jako Cześnik rozbijał nad 
głowami widzów kolorową i lekką banię poezji, satyry i oby
cza1owego humoru. Cóż za rozkoszą było w r. 1945 dla 
słuchaczy krakowskiego radia takie przeżycie, gdy w „tea
trze wyob•:ażni" usłys~eli plastykę tekstu i muzykę wiersza 
Fredrowsk!ego, zda się dotykalny zmysłami mięsisty dia
log Cześnika - J. Leszczyńskiego z Papkinem - J. Leszczyń
skim. 

Kordian, Mulei z Księcia Niezłomnego, Grabiec z Balla
dyny, Mazepa i Jan Kazimierz z Mazepy, Hetman w Horsz
tyńskim - oto kilka jakże różnych rodzajem ról Słowackie
go. Wysocki w Nocy Listopadowei, Geniusz w Wyzwoleniu, 
Poeta czy Pan Młody z Wesela - to znów, niepełny zresztą, 
korowód postaci Wyspiańskiego. Ponad 200 ról w okresie 
pięćdziesięciolecia pracy sceniczne i! Są wśród nich szam
pańskie za_bawy w farsie francuskiej; są obyczajowe, wy
raziste szkice w Korzeniowskim, Blizińskim Bałuckim Za
polskiei; jest Cyrano de Bergerac z komedii bohate~skiej 
Rosta~da, za którą to, i inne „arcyfrancuskie" role, udeko
rowal 1 naszego Leszcza Francuzi Legią Honorową; są zwła
szcza wśród tych ról wielkie kreacje w dramatach i kome
diach Szekspira, na czele z arcydziełem: Marek Antoniusz 
w Juliuszu Cezarze. 

Przewlekła ki'lkuletnia choroba ledwo pozwoliła mu na 
występy z Teatrem Polskim przed pięciu laty w Moskwie 
(w Cydzie Wyspiańskiego i w Lalce według Prusa) oraz 
w rok póżniej z teatrem krakowskim w Paryżu i dla gór
niczej Polonii w północnej Francji, gdzie pokazał Cześnika. 
Po raz o~tatni stąpał tam po scenie. Jego głos schorowany 
docierał 1eszcze do słuchaczy radia (recytacje umiłowanego 
Pana fodeusza}; czytelnikom dostarczył anegdotyczny tom 
Z pam1ętn1ka aktora (wydał w ubiegłym rnku „Czytelnik"). 
Kolegów z Tea~ru Polskiego odwiedził jeszcze w czasie 
p1-ób M(lzepy. Przekazał im swe wspomnienia o tradycjach 
real1zaq1 tego dzieła 1 nazżymał się soczyście na„. nowo
czesną naszego przedstawienia reżyserię i styl grania przez 
młodych 
Odszedł dnia 9 lipca do - jak mawiał - „teatru na Po

lach Elizejskich". Jerzy Leszczyński, ostatni z Rapackich 
1 Leszczyńskich, jeden z ostatnich wielkiej epoki indywi
dualności aktorskich, które decydowały o wyrazie i stylu 
polskiej sceny przez lat blisko sto. 

38 Warszawa, 77 lipca 7950 r. 

JERZY LESZCZYNSKI JAKO GUCIO 

M}żna powiedzieć, że to jest idealny przedstawiciel tej 
roli. Paede wszystkim warunki: młodość, wdzięk, urok męski, 
ów „magnetyzm", którym posługuje się Fredro, idzie od 
niego n ap r a w d ę, nie potrzebujemy nic nadrabiać wy
obraźnią. Następnie st y I, który p. Leszczyński ma w so
bie, a nie na sobie. Zadnych tupecików, żadnych baczków 
ó la książę Józef, żadnych mizdrzeń się, krygowań; w swoim 
rajtroczku i halsztuku porusza się najswobodniej w świecie, 
a mimo to jest w każdym szczególe stylowy. I ma humor, 
ten szczery, złoty humor, prześwietlający od wewnątrz tę 
mię, po której niełatwo, doprawdy, przy.jdzie nam pogo
dzić się z innym Guciem. Przy każdym ruchu, geście Jerzego 
Leszczyńskiego, tak pełnych szlachetnego ognia, przyjem
ność, jaką odczuwamy, wyraża się w jednej, może niezbyt 
poprawnej formule: „Cóż za folblut!" Ale też jakich rzad
kich krzyżowań, co za jedynego w dziejach naszej sceny 
i tak bardzo polskiego rodowodu trzeba było, aby wyda:'. 
ten pyszny egzemplarz! · 

(Tadeusz Żeleński (Boy), Flirt z Melpomeną [Wieczór trzeci), 
Warszawa 1921. Tytuł fragmentu od nas) 39 



Fotografia Jerzego Leszczyńskiego w roli Cześnika zrobiona w Paryżu 

w r. 1955 

Wszyscy nasi wielcy aktorzy uważali sobie za zaszczyt 
i szczęście grać w sztukach Fredry. Niestety, nasza młódź 
aktorska nie rozlubowało się jeszcze w Fredrze. Jestem pe
wien, że i na nią czas p1-zyjdzie. Jak trochę podrosną. 

Jerzy Leszczyński 

$luby panieńskie, zirealizowane w sezonie 1959-1960, są 

pierwszym wystawieniem tej komedii na scenie Teatru Pol
skiego. 

Uprzednio Teatr Polski grał: 

Damy i huzary w latach 1913, 1934 1937; 
Dwie blizny w r. 1915; 
Dyliżans w r. 1915; 
Gwałtu, co się dzieie w r. 1915; 
Dożywocie w r. 1915; 
Zemstę w r. 1919; 
Pana Jowialskiego w latach 1923 1948; 
Męża i żonę w r. 1949; 
Wychowankę w r. 1959. 
Mąż i żona - w reżyserii Bohdana Korzeniowskiego, w ob

sadzie: Janina Romanówna (Elwira), Justyna Kreczmarowa 
(Justysia), Jan Krnczmor i Mieczysław Milecki (Wacław), 
Czesław Wołłejko (Alfred), w oprawie dekoracyjnej Zeno
biusza Strzeleckiego - grany był w. czasie gościnnych wy

stępów Teatru Polskiego w Paryżu, Moskwie, Kijowie, Lenin
gradzie i Londynie. 

$luby panieńskie grane są w obsadzie: Zofia Barwińska 
i Leokadio Pancewicz-Leszczyńska (Pani Dobrójska), Zdzi
sław Mrożewski (Radost), Alicja Pawlicka (Anielo), Maria 
Ciesielska (Klaro), Kazimierz Meres (Gustaw), Zdzisław Lo
toszewski (Alb i n), Konstanty Pągowski (Jon). Reżyserio: Ro
man Zawistowski; scenografio: Andrzej Stopko. 
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TEATR POLSKI 

Wa rszawo, ul. Karasia 2 

Sezon: 1959-1960 
Dyrektor Teotru: Stanisław Witold Balicki 

W sobotę, dn . 17 październ i ka 1959 r. o godz. 19.30 

po raz pierwszy 

ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
czyl i 

MAGNETYZM SERCA 

Komedia w pięciu a kiach wierszem 

Pa ni Do brój ska . 

Aniela 

l. Pancewicz-Leszczyńska 

Alicja Pawlicka 

Klara 

Ra dost 

Gustaw . 

Albin 

Jan 

T eolr Polski: 
(ul. Koro510 2) 

Ma ria Ci esi elska 

Zdz i sław Mrożewski 

Kazimierz Meres 

Zdzisław Latoszewski 

Konstanty Pągowski 

Scena na wsi , w domu Pani Dobrójsk ie j 

Po trzeci m a kcie przerwa 

Reżyser i a : Roman Zawistowski 

Scenog rafia : Andrze j Stopka 

Plan pr z ed st aw i e ń : 

Niedzielo , 18 października , o godz . 14.30 : Wy chowanka 
Fredry, o godz. 19.30 : Sluby Panieńskie Fredry . 

Sceno Kameralna: Niedzielo , 18 potdziern iko, o godz. 14.30: Noro Ibsena 
(ul. Foksal 16) z M. Wyrzykowskim w roli Doktora Ranko i z M. Ha

merską w roli Krystyny Linde, o godz. 19.30: Dom Ber
na rdy Albo F. Garc io l orki. 
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REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO 

W PAZDZIERNIKU 

Juliusz Słowacki 

MAZEPA 

MARIA STUART 

BEATRIX CENCI 

Michał Lermontow 

MASKARADA 

Aleksander Fredro 

WYCHOWANKA 
SLUBY PANIEŃSKIE czyli MAGNETYZM SERCA 

Tadeusz Rittner 

GŁUPI JAKUB 

Antoni Czechow 

MEWA 

Henry de Mo nther!Gnt 

PORT-ROYAL 

SCENA KAMERALNA 

Henryk Ibsen 

N OR A 

Ga•rcia Lorca 

DOM BERNARDY ALBA 

Jmosław Iwaszkiewicz 

WESELE PANA BALZACA 

Karol Capek 

R. U. R. 

AFISZ TEATRU ~OLSKIEGO - WARSZAWA - SEZON 1959-1960 

ZESPOŁ ARTYSTYCZNY W SEZONIE 1959/60 

N ino Andrycz, Otto Axer, Elżbieto Barszczewska, Zofio Barwińska, Ewa 
Berger-Jonkowska, Tadeusz Bialoszczyński, Czesław Bogdański, Zygmunt Boń
czo-Tomaszewski , Krystyna Borowicz, Henryk Borowski, Seweryna Broniszówno, 
Wojc iech Brydziński, Gustaw Suszyń s k i , Saturnin Butkiewicz, Zygmunt Chm ie
lewski, Jaromir Chomicz, Jan Cieciersk i, Mor io Ciesielska, Jolanta Czap li ńska, 
Tatiano Czechowska, Halino Czengery, M ieczyslowo Cwikl ińsko, M ichał Da nec
ki, Bronisław Dardziński, Kazimierz Dei unowicz, Roman Deteń, Aleksandro 
Dmochowska, Mariu sz Dmochowski, Franci szek Do miniak, Eugen io Drabik-Wit
kowska, Halina Dunajska , Tytui Dymek , Ale ksand er Dzwon kowski, Mieczysław 
Gajda, Halina Galińska, Jadwiga Gzylewsko, Ryszarda Han in, Władysław Hań
czo , Morio Hamerska, ludwik Jabłoń ski , Janusz Jaroń , Stanisław Jasiu kiewicz, 
Tade usz Jastrzębows ki, Stanisław Ja śkiew i cz , Maciej Kara ś , Jan Kob us zewski, 
Zofia Komorowska, Tadeusz Ko ndrat, Renata Kossobudzka, Jadw iga Koss oc ko, 
Stan i sława Kos tecka. Tadeusz Kos udars ki, August Kowalczyk, Edward Kowa l
czyk, Justyna Kreczmarowa, Jan Kreczmar, Ire na laskowska, Zdzisław lata
szewski, Al e ksandra Leszczyńska, Zygmunt Listki ewicz, Barbara Ludwi żanka, 
Katarzyna Łani ews ka, Alfred Łodziński, Janina Mocherska, Maciej Maci e
jews ki, Lec h Madaliński, Józef Maliszews ki , Zof ia Ma tynicz, Kazimierz Me res, 
A leksander Michałowski, Konrad Mo rawski, Zd z islow 11Arożewski, Ja nino 
Muncl ing rowa, Wiktor Nanowski, Irena Obers ka, Kazimierz Orzechowski, 
Leoka dia Pancewicz- Leszczyńska, Al icj o Paw licka, Kons tanty Pągowsk i , Je rzy 
Pic he tski, Rysza rd Piekarski, Leon Piet ra szki e wicz , Krystyna Possarl, An d rzej 
Pro naszko , Alic ia Ra ci szó w r. a, Ani e lo Rol o ndowa , Ja nin a Roman óv1na , Anto ni 
Ró życk i , Zyg munt Rzuchowsk i, Jani na So kołowska , Ha nna Stan kówna, And rze j 
Stop ka , Ma ria S iroń s ka , Zeno b iusz Strzeleck i, Da nuta Urba now icz, Maria 
Wiercińs ka , Kazimie rz Wil a mowsk i, Andrzei Wi ś r. i ews ki , Czes łcw Wołłe iko, 
J a cek W oszczerowi cz, Mirosława Wyszog ro d zka , Ma ria n W yrzykowski, Ro
ma n Zawistowski, Ma ri a Zabczyńska , Sta n isla w Zeleris ki , Zdzistawa Zycz
kaw~ka . 
R e ż y s eruj ą okres o w o : Kazi mierz De jme k, Zyg munt Hubne r . 

* 
Z a s t ę p cy Dyrektor a : An drze j Kra si ck i (d o sp raw o r>Jo nizac ji 

p rocy artystycznej), Wtadyslaw Drozdowsk i (do spra w administra cyjno-tech
n icznych). 

S e k r e tarz I iteracki: Eug e niu sz Szrojt . 
Gł 6 w ny ks i ę go wy: Boże n a G roch ul ska . 
I n s p i ci e n ci : Eustac hy G a wl ik, Rud o lf Ra tschka, Lu dwik Sop iń s ki, 

Włodzi m ie rz Smiesz ko, Grzegorz Stopiń s ki, Józ,; f Ch yb . Su f Ie r z y: He n
ryk Fifl pow icz , Ja ni na t'-J awrocka, Bronis law Ni eszpo re k, Janina P rosiń s ko, 
Antonina Z i e l i ń ska . 

K ier own ik m uz y c z ny: Edward W ejman . 
U r z ą d z e n i a a k u st y cz n e : inż. Eu ge niusz S ~e fan k iewicz. 
Koryfeusz s tatyst ów : He nryk Rzet kowski. 
P ro co w n i a s c e n o g r a f i cz n a : Jon Wi śniewsk i, Morio Ja nkow

ska , Alfr e d a Szab iowska. - Kie r o w n i c y art ys t y cz n i p ro c a w
n i : Mieczysław No lewa jsk i (wyk onawstwa d e ko rac ji i rekwizytów), Zof ia 
Węgierkowo {wyko nows:-wo kos ti umó w). - K i e r o w n i c y p ro c o w n i : 
ma larskiej - Ludw ik W erne r, e lekt ro tec hn icznej - W ikto r Ma te rk o, kraw iec
kie! - Jon G rzegory, Hal ina Roguska, sto larskie j - Fe liks Z ieliński , peru
ko rs l( iei - Franci sze k Ci eślak, mode lalorskie i - Eugeniu sz Rą czkows ki, tapi
ce rsk iej - Igna cy Iwański, sze wskie j - Adam Kry stec ki, ślusarskiej - Mie
czysław Zaleski. 

Ur z ą d ze n i a e Ie k t rot ech n i cz n e : inż. Jerzy Zaleski. 
S wiat I o sceny: Karol Bekier, Stefan Kołosowski. 
Bryg a d ie r z y: Stanisław Kuszczyk, Mikotaj Lesiuk. 
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MAŁA KRONIKA 
WYDARZEt\J TEATRALNYCH W POLSCE 

5.X.1920 Premiera Mi/osierdzia K. H. Rostworowskiego w Teatrze Pol-
skim w W a rszawie w reżyser i i R. Bolesławskiego, dekoracjach 

i kostiumach W . Drabika oraz o bsadz ie: R. Balesławsk i (Reżyser), S. Bro
niszówna (Dzia dówko), S. Stan isławski (Bogacz), J. Zieliński (Kaznodzieja), 
W. Biega ński (Miłasierdzie), L. Bańcza (Ucza ny), G. Suszyńsk i (Sędzia), St. 
Jaracz (Włóczęgo) , S. Bryl ińsk i (Tyran). 

12.X.1840 Urodziła się He lena Madrze jewska (zm. 8.IV.1909), wielka aktar
ka palska . Mad rzej ewskiej poświęcany jest specja lny zeszyt, 

nr 20, Listów Teatru Polskiego . 

16.X.1920 Premiera Fircyka w zalotach Fr. Zabłockiego w Reducie w ukła-
d zie scen icznym M. Limanowskiego i J . O sterwy, j ednocześni" 

świetnego odtwórcy ro li Fircyka, w de koracja ch B. Szreniawy-Rzeckiego i ob
sa dz ie : M. Moszyńsk i (Aryst), J. Poremba (Swistak), H. Rolandowo (Klorysa), 
M. Dulęba (Podsto lina), M. Myszkiew icz (Pustak) ii. Komedia w I. 19W-1923 
była grona 83 razy i cieszyła s ię dużym powodzen iem. 

17.X.1919 Wysta wienie Spazmów modnych W . Bogusławskiego w Teatrze 
Polskim w Warszawie w reżyseri i S. Stanisławskiego i dekora

c ja ch W . Drab ika w 90 roczn icę śmierc i autora Cud u mniemanego .. . Grali 
wówcza s : S. Sta nisławski (H rabia Ma d nicki), I. Solska (Hra bina), Z. Mo
d rzewska (Lu krecja), W . Rapacki (Pułk. Zdawnia lski), A. Bogusiński (Mizan
trapski), Wł. G rabowski (Szarmancki), J. Strachacki (Służa l s ki). J. Gzylew
ska (Do rotka), K. Bie rnacki (Wiercicki), Z. Chm ielewski (Jurga) . 

19.X.1878 Pra'f.emiera Pana Beneta A. Fredry w Tea trze Krokowskim 
z . Rychterem w rol i tytu łowej , która i w la ta ch następnych 

poc iqgała a ktorów i dowala okazję da zademonstrowa nia ich umiejętności. 
Sięgali po niq artyśc i te j miary, ca : A. 2:ółkaws ki-syn , M. Przybyłowicz, 
A. Siema szko, Wł. Wojdałowicz, F. Fe ldman, M. Frenkiel , J. Chmieliński 
i S. Stanisławski. 

22.X.1893 Przedstawienie inauguracyjne w nowowznies1onym gmachu tea -
tralnym wg prol"ektu arch . J . Zawiejskiego przy p lacu św. Ducha 

w Krokowie, gdzie zna laz s iedzibę Teatr Mie jski, którego dyrekcji/ objął 
w tym czasie T. Pawlikowsk i. Prog ra m s tanowi ły: Polonez op. 35 Chopina , 
Prolog A. Asnyka (rec. J. Kotarbińsk i) , uwertura koncertowa Moniuszki Bajka, 
IV akt Zemsty, a kt I (obraz 2) Balladyny, Salve Polon ia Lista i fragment 
li aktu Konfederatów barskich Mickiewicza. 

28.X.1899 Praprem iero fa ntaz ji d ramatyczne j J. A. Kisielewsk iego pt. 
Sona ta w Teatrze Miejskim w Kra kowie z udziałem m.in. L. So l

s kiego (Tadeusz Tański), W. Siemaszkowej (Wil hel mina), M. Tarasiewicza 
(Ryszard Żórawski), K. Kam i ńskiego (Dr Le liwa), A. Mieleckiego (Karol Cie
p li k) i Wł. Roma na (Dymicki). 

Oprocowal : Ryszard Górski 

Bezpłatny dodatek do Listów Teatru Polskiego. W oddzielne j sprzedaży 50 gr. 

D.S.P. Zam. 5665/a. W-31. 


