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„Śluby panieńskie" 
Aleksandra Fredry 

żaden chy:ba pisarz po'Iski nie wywołał tylu wal:k, sporów, paradok
salnych, !Sprzecznych opinii , najgłębszych ·pochwał i najsurowszych po
tępień, co Aleksaruder hrabia F.redr0;. 

Oto pisarz, który w tPrzed1dizień wybuchu p owstania IistopacJo.wego 
pisze „Pana Jdwialsk:iego", a w r-0ku 1833 we Lwowie, kiedy cała Ga
licja pełna jest emigraintów politycznych, emisair.iuszy, więź.niów - wy
stawia „śluby panieńskJe", sztukę kom;pletnie •apolityczną. Ota pisa-rz, 
któremu Goszczyński 21arzuca.ł już nie tylilro konse.r•watyzm, lecz nawet 
zmanier'Owanie języika, .niedołężne cieniowanie clla•rakte.rów, prowadze
nie oklepanych intryg miłosnych, a Tarnowski w cykil1u odczytów wy
głoszonych za życia pi.sarzia !Windował ,go na najwyższy piedes<ta•ł arty 
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zmu. Pisarz tak drażliwy, źe po ataku Goszczyńskiego i Dembowskiego 
zaprzestał na lat dwadzieścia wystawiać swoje utwory, a jednocześnie 

tak niepoważnie traktujący swoją muzę, że beztrosko zupełnie opart.ry
wal włas,nym nazwiskiem utwory bardzo nieprzystojne. Anty-roman
tyk, który potrafił dziesięć lait czekać na ro:z;wód u!kochanej Zod'i1 
Ska·rbko.wej, aby ją wresz.cie poślubić, „anty-patriota", jak go nazy
wan•o, który odbył kampanię z wojs.kami ks. Józefa Poniatowskiego, 
ceniony przez nas ZAł „po1skość" i gani·ony przez ws,półczesnych jemu 
za„. brak polskości. Pisarz, który właściwie nic nd.e wniósł do skarbca 
literatury światowej, a tyle naszej, wreszcie pisarz arystakracj.i, n·aj
bardziej ll1kochiany przez lud. 

Te wszystkie paradoksy fredrowskie, nieporozumienia pomiędzy nim 
a epoką w której żył i tworzył, oddawn.a interesowały krytyków 
ii hisooryków literatury. Niemały też kłopot sprawiała im może nao
baro:ziej dyskusyj·nia sztuka Fredry, mianowicie „śluby panieńskie". 

Komentartor wydania Bi·blioteki Narodowej pdsał o „ślubach": „pieśń 
,na cześć pellni życia". Bud'zyik 111azywał sztukę „najbardziej poetyczną 
i najmni·ej poważną komedią Fredry". 

Cały spór wywo'łał problem „Fredro a Musset", albo·wliem sztuka 
Musseta „Il ne faut jurer de rien" (Nie trzeba się zarzekać), która 
powstała kilika lat po „Slubach", wylkaz;uje zadziwiające podobieństwo 
pomysłu z klomedią poliSkiego autora. Pon:ieważ zaś w 1835 r. doko
nano ~rzekła.du „ŚlUJbów" na francuski i wydano je w zbiorze „Teatru 
Eur.opejskiego", zachod,zi mozH waść, że Musset zaczerpnął pomysł 
właśnie z tego źródła . 

!runy iproblem nurtujący •oddawna krytyków dotyczy ailltyroma•rutycz
ności sztuki. Chodzi tu mianowicie o to, czy Gustaw jes.t - czy niie 
jest odpowiedzią na II i IV część „Dziadów", czy Al\blin jest - czy 
nie jest parodią kochanka romamitycznego. 

Taik np. 'T. Sin:ko w pracy „Genealogia typów i figur A. Fredry" 
pisze: „Gustaw" z „Dziadów" jest romantyczmym kochanki~m tragicz
nym. Gucio - romantycznym kochankiem komediowym', zaś Albina 
uważa SinJko z.a fig•urę pozytywną. Wręcz przeciwne zdanie reprezen
tował J. Kleiner. 

Skądinąd był czas, kiedy, jak pisze Boy, .na Guciu zaczęto bu<l-0-
wać „przyszłość Polski.i", kiedy gloryfikowano tężyznę duchową, siłę, 

~drowie przyszłe.go męża Anieli'. Narodowość sztuki bardzo chętnie 

podkreślali krytycy endeccy. Np. jako zabawne curiosum można przy
toczyć cytowany przez Boya fragment recenzji Zy.gmunta Wasilew
skiego: „„.przy tym kobiety d.zisiejsze dalej od·biegły od typów 
Fredr-Y niż mężczyźni. Dość spojrzeć na siedzące w kirzesłach, positrzy
żo.ne jak po tyfusie i nie mmieniące się. Nie tak łatwo jest tej gene-
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Afisz z pierwszego przedstau;ienia „ślubóv.J Panieńskich" 
w Teatrze Rozmaitości w 1834 r. 

racji zapiąć pod szyję, zasłonić do kostek i wziąć do ręk i robót1kę" „ 
An iela i Kla.ra jako wzór - rz:abaw.ne to, prawd·a? 

Wielu innych kcrytyków wskazywało dla odmiany, źe komedia 
Fredry ruie posiada zupełnie postaci pozytywnych, że przecież Gucio 
to wałkoń i łobuz, Aniela gęś, zaś para Dobrójs·ka - Radost wyracho
wanl... stręczyc i ele. 

Wreszcie związki :komedii .z te21trem starożytnym (Terencjusz) i Mo
lierem - to także osobny problem„. 
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Ale dajmy spokój rozważaniom czy Gucio jest - czy nie jest posta.
clą pozytywną., czy typ „dobrego stryja" wywodzi 'Slię rz; k-0medii 
rzymslk.iej, ozy rnie, a zajmijmy się walorami u{omecii'i. C~ przeci:eż 

musiało być w tej sztuce, s-k-0ro grywalii w ni~j najznamienitsi akto
rzy - Modrzejewska, Leszczyński, F-renk.iel, skoro do dziś jest znana 
i lubiia1na przez publiczność, skoro dio d:z:iś potrafi bud.zńć salwy śmie
chu, skoro współczesnego widza 7..aohwyca mistrzostwo koonipozycyjne 

dramatu.rgicz:ne „Slubów panieńskkh';. 

• • • 
Zalety sz;tuki F·red!ry tkwią, moim ooaniem., w jej współczesności. 

W tym, że zachowując fredrowski wiersz i sytuację, możemy w po!Jl;acie 
„Sluibów" wlać dZiś współczesne treści psychologiczne, że pisarz umiał 
pokazać zdumiewająco bogate wnętrze człowieka, przedstawił precy
zyjnie st.any psy'Cłlologicz.ne swoich bohaterów. 

Bo przecież nie n-a splątaniu wyipa.dków pQl.egają wartośct „Sliubów". 
De facto w wyniku akcji sytuacja żadnego z boha•terów n:ie ulega 
zmianie - stan, który zastajemy na początku„ że~my na końcu. 
Przecież małżeństwu Gustawa z Anielą nic ni~ stoi l!la pll""Leszkodzie, 
naodwrót., Gustaw po rto ,,przywietlony" z.ostał dlo dworku pani Dob
rójskiej, żeby sfinalizować zawarty poprzediniiO ulkład matrymonialny. 
Znów małżeństwo Albina i KJ.amy też jest chyba od początku posta
no.wi<>ne - w przeciwnym wypad.llru kitóraż z ,,szanujący.eh się" panien 
tego czaSIU po.zwoliłaiby na te stałe rozmowy o miło.5ci? A :Wtóraiż pani 
Dobrójska zeZJWoliłaby, żeby owe ,igry miłosne" tak wyramie l DU
bli<:zni-e odbywały sdę właśniie pod jej dachem, jeżeli panna nie była 

przeznaczona aanantowi za żonę? 
Tak więc nie mówi komedia ani o jakichś walkach i działaruach 

bohaterów, w wyniku których a.kej-a iro21Wija się w ten a' nie inrzy 
sposób, nie m.a „s-tarcia dwóch obozów" , o którym tak chętnie rozma
wialiby znawcy dlramaturgii. 

Szczerze mówiąc, intryga w ogóle specjalnie ciekawa niie jest. Polega 
przecież na tY'!D. iż Gustaw udaije miiłość do inmej, aby „wydobyć 

na wierzch" ucz.ucia Al!lieli, zaś aiby pozySkać dla swych celów KlaTę, 
straszy ją perspektyrwą ipójśda re mąż z.a Rarlosta. Otóż „wszystko 
to już było·" i skirzęt:ny filolog mógliby wyikazać, że pO'l'I)ysły F.redcy 
niczym n<>wym n1ie są. Nie siegając dalek.o, Go1łdoni w „Osobliwym 
zdarzeniu" rozwija alkoję na zasadzie ip.odobl11ego pomy;Slłu - wma
wiadąc - (tym razem ojcu), że arna.rut kocha, nie jego córkę - ale jej 
przyjaciółkę. ~esztą widz „Sliubów" od pierwszej chwili zna pomysł 
intrygi i .rzecz nie polega n.a efekcie „„odlslonięcia prawdy". Natomiast 
ta intryga pozwala pokazać najsU1btelniejsze gierki psychologiczne 
pomięd·zy zaangażowanymi osobami. A więc - np. świetna scena 
obojętności· Anieli działająca jak ,1bicz." •na aml:li1cję Gustawa. Swietna 
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dlatego, że Aniela nie wyikazuje żadnego zainteresowania amantem -
gdyby okazała złość, niechęć, Gustaw nie byłlby talk d1:>tlrnięty, jak 
ową całikowJrtą, obojętną przychylnością .ALbo inna obserwacja p9J
choiogiczna: Klara jest ży1wo z.:ainteresowanar Gustawem, dużo bardziej 
n iż A~binem . Jej k-o.biecą chytrość mistrzowsko pokazuje Fr.ed1ro 
przez to:, że ireakcją Klary na -0bojętność Gusta.iwa będr7Jie .namówie
nie przyszłej jego żony do złożell!ia.0• • • ślubów panieńskich .. „ 

W ogóle zaś po.dmw musV budzić taka postać, j-ak Gustaw. Oczy
wiście, Gusitaw to walk-oń i leń - ale z dirrug'.iej &trony, to czlowiek 
który powiada: 

„Na małym sw1ecie, co się wiel:k!m mierni, 
Gd zie 1każdy tnwoimie po śliskiej przestrzeni , 
J aiklby ina szczudła.eh i w przyłbicy ohod'zi1 

Tam, czym są ludzie, niedh·aj nikt niie bada•.„" 

„.Diaboliczna Lnteligenoja Gustawa ma w ,sobi'e coś z moli'erowskiego 
Don Juana . Gustaw uważa„ że lud~e na'kła.darją ma·skę wobec świ·aia , 

że są inni, n iż pragną s'.i•ę wy.dawać . Gustaw właścilwie Q.wija sobie 
koło -palca stryda Radosta., Amielę, Klarę, pa·nią Dobrójską, Albin a .„ 
Jego trzpiotowatość jest pozor na - w rzeczywistości sąd or świeci e 

ma najzupeŁn i·ej WJ'robiony. A ponieważ lllie ma złudzeń co do tego, 
że „ .. . gdzie dwi'e rodzin związku sobie życzy , związku s i ę w końcu 

spodzie.wać wypada" - n ie oponuje .przeciw ,projektom ożenku . Zaś 

pot em już po.d Wll'łYwem s,przec iwu roZl!ll i'łowru się w samej grze, i in
tcydze. 'J\ru.d'.no niam bowiem uwierzyć, że „$luby pa1nieńsk i e" są uhvo
rem ,1na cześć miłości". Czy moilna tra1ktować serio uczucie, które 
Gustaw określa słowami• : „na honor 1U1bi1~ kocham się, szaleję", zaraz 
po ostrej i ironicroej krytyce panny, zaczynającej się słowami: „Na
zibyt 'Wie!Jka.1 sz·buka, z miia•st a przybywszy wiejskie bawić panie"„. 
A wykpiOllla niemi łosiernie mi'lość A'llbilna? A parodystyczna scena 
Slkładania „powaiżnych" śluibów pr.zez panin\}'? 

Tak Wlięc, chociaż w kmned ii" słowo ,,mHość" parla chyba kilkadzie
sią·t razy, trudni> te uczucia brać s.pecjałn ie poważnie. Trzeba się ra
czej zgo.dzić, że „,miłość" oznacza. tu filint towarzyski, giierkę psycho
log'iczną, su1btelln·ą i •lekką rrozigrywkę między partnerami. Dlatego 
wa~ośoi sztuiki •szukajmy inie w .., głębcYk:ioh" problemach, lecz w lek
kiej a precyzyj1nej zabawie .psychologicznej, jaką potrafi dać Fredro 
tak Widzowi XIX jak i XX w ieku. Alibowdem, j1ak powia.da. w którym i; 
momencie zacna pani DcbróJska: „. „W .nas ·to samych zabawy i nudów 
przy czy·na". 

Oto i jed,no z najgłębszy ch spostreeżeń F•redry. 

Alina Grabowska 
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HILDA SKRZYDŁOWSKA I/ A LI N A Ti\D OH SKA 

Krytycy teatralni 
o 

„ŚLUBACH P ANIENSKICH" 
TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI 

I. 

FRAGMENT RECENZJI Z PRZEDSTAWIENIA 
W TEATRZE IM. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W R. 1919 

Oglądać Śluby panieńskie na scenie jest zawsze rozkoszą; wiele mu
sieliby dołożyć starań aktorzy, aby tę rozkosz zamącić. A przytem, ileż 

teatralnych wspomnień wiąże się z tą sztuką! ... Na scenie krakowskiej 
Sluby mają swoją bogatą historię: nie będąc zgrzybiałym starcem, pa
miętam jedilrnkże tej hi storii okres bardzo, bardzo długi. Pamiętam 

Sluby, grane jeszcze niemal jako współczesną komedię; jeżeli się nie 
mylę, w .l'lWY=dny,oh ookniach li surduta;ch, w obojętnej ramie jaldt:
g;oś banailnego tekturowego :pol'reoju - i grame, mimo tOI, znakomicie. 
O stylu fredn>wskim nie wieile roz.prawJamo wtedy, bo ten styl byt 
jeszcre, aktorom starszej s:zJkdły, czymś .bardzo ·Mis.kim swą tra
dycją, w tY1IJach, w ,z.acięciu, traktowaniu wiersza. Na,ra:z - zeszło 

się to, 17Jdiade mi sJ ę, z ·Otwa,rciem 1nowego teatru - powiał w g0-

ścinny dwór Pani Do·brójs kiej wietrzyk muzealny. Od1kryto miano
wkie wówczas, iż jest to sztuika par exellence „stylowa!'; usta<lono 
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śc!śle datę, w IJdórej rozgrywa &ię a'kcja; wyJpatrzano, jakii.e fat<ele, 
kantorki, sz,piillety mogły stać w pokoju, a jakie miniatury i obrazy 
wisi,eć ina ściana.eh; •Ska<pi.OIWaruo. wier1nie z !kostiumologii fry:zmry p::i-
1n:en, rajltr-0czki Gustawa, halsztuki klbina; słowem, kai2Jjiai figurra mo·gła 
powędrować ;proS't-0 Ido muzeum za 1gab1atikę. I stało •slę, że na jakiś 

czais, p..r;zy dos!konałej i bardzo uczonej ety1izacjd, za1podzi1all: się gdz;eś 

styl Fredry: sty'l bowiem Fredry, lto prz-ede wszystkim ż y c:.i e: a życi a 

migdy nie cl.a 1Się odtw.orzyć za l[>Omocą l1zeczy martwych. Pamięt:,m 
zwłaszcza jak [przez mgłę jedno takie przedstaiW'ienie, grane przez 
wybomych arty&tów, a zarazem je!d'no z 1rra ;jgorszych prz.ed;stawicń 

ślubów, 1j ·a1k~e w życiu wid!zialem: z <ea'łego w ieczol.'u zos'tał mi we 
wrażeniu ·ty1l1k,o j 1akiś mdnl<itruaJ1ny 'kalk na ,głowie A·nie1i· (zapewne 
1ba1rd.co wierny), 1ora'2l tupety ii. iku~tki Gustawa, z których „stylowe" 
wiercenie kuiperilciem ;pochłonęło całą uwa•gę rutaileintowa1nego arty'fty. 
Na 5ZIC'1:ęście. okres tego neofityzmu etylizaicyjnego, w iktórym rrekwi
zyt iprzytła!CZall: aruitora i poezję, mhnął: na·stalo szczęśli:w.e rpreymierze 
czy też „linia demaI1kacyjna" pomiędzy duchem Fredry a duchem 
antyk!wan,ik,im„ a rezuJtatun jeg01 jest ustalenie tego trafinego stylu, 
który rujmujq{: ży·c'.e w nied:zlisiej<sze 'rnmy, nie parnO.iimfje go wszelako 
i zostawia ipole mł:ddk>ści serc ipod staroświecczy'lJilą kostjumu. 

Młodość! W tym ·tkwi badaj czy nie największa część sekretu. Pa
miętam fakże Sluby, .grane w p.i_eriwszo["zęd.nych z espdla·ch, ale w któ
rych e.5umowane lata 01bu kochających .się ipar ·dawały 1cyfrę zbliżoną 

do 200, 'jeżeli nie wyiżej; i wtedy, m'mo całego wysokieg-0 arlyzrnu, 
czegoś braikł:o prze'<istawieniu... Jest to jeld1na z tych sztuik, w których 
łatwiej ip.e<wrrn braki wykończenia nadr.obić młodości ą niż odwrotnie. 
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ALlCJA KNAST HALINA PAWŁOWICZ 

Wczorajsze iPTzedstawienie .pos iia'dało tę za~etę •w ca'.łei pełni: ciepło 

ogień 'biły ze .soemy. Gusta.w zwtłais<Zcza, Anbin i Kla•ra (wszy.suko nowe 
nabytki tego sezonu) spi<Sywali się doskonale. Rola Anieli, tej amoureu
se'y z [><J<l1$k'ego dworku, jest oso,bliwie trud'l1a· do z,a1grania. Aniela, 
jest to na1j·bairdzjej urocze wcielenie „woli 'bożąi", jakie kiedyJwlwiek 
dreptalo ina d:wóch 'łaiPikach w litera•turze polsk·i·ej; rola niewiinno
=yslowa, harfa kobiecości, grająca z.a samym zbl iżeniem męskiej 

dłoni .. . Czegóż-bo -niema w tej roli: i duma ld •zi~wicza , i talk d.ra:Żniąry 
erotycznie takt doskona.le wychowanej panny, biern ość huryisy, wdzięk, 
maTZenie, p0>ezj·a - i to !Pol<skie c•ielątko wreszcie, .którego ira'Sa rozple
niła się rpóźmiej tak szczęśliwie Niernz żalowalem, ż·e te.go rodzaju 
igr·aszki n.ie są u inas w mcidzie: ba1rd•wbym pr a:gnąJ., alby ktoś nap,i.sał 

chlllszy cią•g ~Hubów panieńskich, talk jalk istmieje dao1'szy .ciąg Mizantro 
l>l. lub owe przemi1le fantazije, JuJiu~za Lema.itne „na maTginesie k~a:,;y

cznych .arcy.dzieł". Często :wpraiwdzi>e bywa, iż, z za<padn i ęc lem kurtyny, 
sztuka się n'e 1kończy, ~ecz ~a!Czyna; a1le otu. d:a.J.sze koleje ip.p. Gusta
wostwa były·by szczególniej zajmujące i nieraz zdarzyło m i' się za
dumać nad. tym, oo życie zrcbi z tej sympatycznej 1pan.ny Anieli Do
brójs'kiej .. . P . BiałkoWS!ka cdlużo .uchwyciła z wdz ięku teJ \I}O'St3ci, ale 
ni·e wszystko: „wola lbooa" lbyla· bez za1rzutu : to już w:•ele, .iak sądzę? 
Ro\le .p. iDobrójskieij i ·Ra<losfa 1sipoczywaly w •dośw.!a<lczony.ch rękach 

p. Kosmowskiiej .i .p. Jednowskiego: -p. Kosm:;wska opracowaJ:oi swoją, 

jak zawsz·e, ba:ndzo srtanannie: !P· Jednowski potrosz.e •w myśl hasła 
„jakoś to ·bę.dzie": hai.siło ibairdrz.o .pol'Skie i 'Z teg,01 chyba tytub !'a 
mi·ejs.cu w a·rcy:d<Ziele Fred·ry Traktmvanie wiersza przez artystów n'e 
było, na ogól, bez usterek: tak np. często powtarzającego się 61owa 
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wari.at Fredr-0 wżywa po S'lia!l'oświeoku jako trzy.zgłoskoweigo· : wa-ry-jat: 
wymawiadąc je dwuzgłoskowo: warjat zatraca się miarę wiersza. 
Takich szczegółów było iwięce>j, a cytnni'ka ida:l.eką 1była od muzycznej 
ipr.zejrzystośoi. Całość 1P1'Zed:stawiem.ia szła siklJ:aidnie„ z wyjątkiem 

k 1 a k i, któm ldiziaił!ała nie .dooć dyskretnie ii: .inteliigen'1mie: nie wi.:-m 
czyj to wydział, ale trzebaby to wycieniować. 

n. 

„Flirt z Melpomeną" 
Wieczór r. 

FRAGMENT RECENZJI ~RZEDSTAWIENIA W '.l'EATRZE MAŁYM 
W WARSZAWIE W R.. 1929 

Zatem .przyznaje się, że - z .przyc.zyin, Mór.e nie należą do rzeczy, 
z przyczyn na. wsk.roś osotł>i1S>t.ych - szedłem wczoraj do teatru w sita
nie głębokiego zniechęcenia, aby nie rizec 1smutku. Ja, Mó:ry tak lubię 
tę komedię, który tyle już rezy rpisałem o 1I1iej z enituzjazmem, ruie cie
szyłem się ;rui1ą . Wiem, że jp'Owiruno się pisać: ,„Zawsze z jed'naką radością 
o.glądam ten przedziwny lklejnot fredrowskiego humor.u, etc." - cóż, 

kiedy to je.srt: nieprawda, za .Irnżdym razem każdą i!"zecz odczuwa się 
inaczej: I teraz następuje •skomplikowany proces odróżnienia, co jest 
komedią, co jesit mo:m „ja", co jest nastawieniem s'tałym, istotnym, 
wy.rtiki!em głęb<Szych przyczy,n, co nastawieniem przygodnym, zwąza

nym ze st.anem duszy .. . Niechże się .kto w tym :wyzna, ja się nie ~odej
muję. Z krytyką jest jak z wieloma innymi zawo,dami: gdyby je się 

chciało wyko.nać z .idealną rzetelnością, przyszłoby zwariować. 
Dosyć, że ·przez cały czas Slubów ilmułem melancholione refleksje: 
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ZBIGNIEW JABŁONSKI WIESŁAW MIREWICZ 

miałem 1głęb-oikie ws-półczucie dla 1litera'tury. Jak bardzo o.na jest po
krzywdzona w porównaniu 1np. z muzyką. O ileż czystszym, trwalszym 
materiałem operuje muzyka. 

Przetrarn;ponugemy •sobie na język <tonów to arcydzieło Fredry; co za 
cudowna świeżość i •czystość motywów, jak misternie srplata'ją się one 
z sobą, jak urocza mLeszanina kaprysu., żartu, poezji. I ot, pisarz, za
miast 1niut, operuje ludźmi: „czy tą formę" musi wypełnić jakąś rze
c:ziywistością; czyli to, co wieczne„ spowija w to, co zmienne, przemi
jające, ,s1przęga los swego na1tchnienia ;z; losem kruchych ludzkich form. 
W muzyce nie istin•iałby ten ko111trast, jaki nastręcza się nam w s:to
sumlku do F,redry: artyzm Fred.ry a jego światek. Nie pierwszy raz 
przychodzi mi pi•sać o tym. Dawni słuchacze nie tak dobrze może 
uświa'damiali sobie jego artyzm, natomiaS't ogarniali 1pelną, bezpośred
ni·ą sympatią jego śwat; my, przeoiwnie, lepiej może zdajemy sobie 
sprawę z jego .artyzmu, nie umiemy już natomiast odnaleźć w sobie 
·ciep1a w stosunku do jego św.iata. Materiał jego sztuki nie pomaga 
nam - jak dawnym -słuchaczom - swoją swojszczyzną, a.le raczej 
przeszkadza. Powiedziałem na początku, że szedlłem do teatru głęboko 
zasmucony, i tym może trzeba tłumaczyć, że Klara wydala mi się gę

sią, Amie'lka gą1ską, Albi1n młodym durmiem, Ra<l ost -starym durniem, 
Gustawa wystarezy lektko poskrobać, •aby wylazł cham i brutal, cała 

ta sos.jeta joot n.udo.a i antypatyczna .... Musiałem doirie['O transponować 
w sobie to wszystko na muzykę, aby się rozkoszować uroczym scherzo 
tyich scen, lktóre w pewnym momencie .nabrzmiewają tak ciepłym li
ryzmem. To był mój stain duszy wczorajszy, rz czwartku 27 czerwca 
1929; .proszę czytelnika, aby go zechciał ła-skawie skorygować przy 
pomocy kilku dawniejszych tomów Flirtu z Melpomeną. 
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WOJCIECH NATANSON 

„Śluby panieńskie" jako pozorna sielanka 
Walka o sz·częście mHosne, o prawo swobodnego wyboru dwojga 

istot - jedno z najważniejszych zagadnień w komediach !<'redry. 
Wyjątkowo ty1ko sprawa ta była traktowana umowrnie, jako &pTężiyna 

roi.wojowa akqjk Przeważnie chodzi o wyraźnie uwydatniony konflilkt. 
Nawet w pogodnych, farsowych Damach i huzarach, Porucznuk i Zosia 
muszą walczyć o pra,wo do miłości. 

MIECZYSŁAW FRENKIEL w roli RADOSTA 
Teatr Narodowy 1926 r. 



(„ .) Zupełnie i:n.aczej wygląda na pozór sytuacja w Slubach Pańień
skich. Od pier·wszych s·cen wiemy dobrze, że A1Ili~ela została pr,zezna
CZ<lna GUSitawciw.i., P.aa1ii DobróJs!Dai wszystko ułoży>ła z Radic·sbem i wcaJe 
nie kryije swych zamiair·ÓW. Radost też z tego nie robi tajemnicy, mó
w~ąc w .pierwszym akcie do Gucia: 

Pani Dobrójska sama opiekę ci daje, 
Nie idqc tczorem matek, co nos górą noszą, 
Kiedy w duszy o zięcia wszy\'3tkich świętych proszq, 
Pamiętna, Tu;ych rodziców i mojej przyjaźni, 
Swój zamiar wzgl f? clem ciebie głosi bez bojaźni. 

Gustaw wie o tym ba:rdzo dobrze, wcale się nie sprzeciwia i mówi 
nawet z pewnym Z"Odzajem automaity~rm: 

Ze gdzi.e dwie rodzin związku sobie życzy, 
Związku się w końC'u spodziewać wypada ... 

O cóż więc chodzi? Gusta.w o-llrzymuje „.bojowe ZJada111ie" pozyskania 
sobi'e miłości (czy może tylko - sympatii) przyszłej narzeczonej. Pa1rui.a 
mu się podOiba, żadinej innej tajemnicy serce jegio nd.e kryje. Kumszit 
komediopisM'Sikii Fredry polega pozom.Le tyJiko na tym, że w zajml\.ljący 

sposób umie oos zaciekawić prze·biegtiem aikcji - której rozwliąm.nle 

przewidlujoemy bez wysiłku. Przes:zlkody n.a. dirodze cb szczęścia są tu 
przeważnie natury fikcyjnej: np. bajeczka o miłości do „innej" Anieli, 
kitórą ładnie i poetycko 1.11kłada Gustaw, aby trochę podrażnić a Lrochę 

oczairować Anielę Dobrój ską - czy farntazja m.a temat rzekomego „od
kocha'l11ia się" Albi•n.a, w gruncie rzeczy wciąż sz;ałejącego ii miłości 

do Klary: •albo wresZicie wmówi•one ·wszystkim rzekome zabiegi matry
monialne Radosta o Klarę, o których nic nie wie ten zakamieniały 
stary UrnJWaler po ciohu marzący zapewne o - mam.ie Anieli. I sam 
fakt, że -s.priaiwa niedobranego związku młodej d~iewczyny z nioekocha
nyirn 1przez ni,ą człowiekiem ma w Slubach zmaczenie figla i żartu a nie 
sprawy iistotnej, jak w ·wf.elu iITTinych komediach, uwyd!atn1ia wyraźną 
pod tym wllględem r.óŻlnicę, możnaby więc p.oiWiedzieć aż wszystko 
w Sluba.ch układa się jak w sielance, tylko że wniosek taki zawie
r~by zaledwile pozory, cienk!ie, z0'N!l'lętrzne pozory prawd'y. Spróbudmy 
spoj~zeć .głębiej i dopalbrzyć się sił, lktóre ':llalllazują pastel1owe barwy 
id~lili. 

Na wstępie - natkniemy się na 1sprawę owych ślubów pamlieńskkh, 
które poeta po pewnych wahanfach przyjął jako defimitywny tytuł 

utworu. Fredro pracował nad swą aircyikomedią miłosną ba·rdzo długo 
od •roku 1827, !kiedy s1ię z.rodzilł pierwszy (p<>myiSł, ia~ do począitków roku 
).833. W trakcie tej pracy killikakrotnie zmieniał silę tyllruł utworu ,,nie
nawiść mężczyzn", „magnety=", „śliuby panieństlcie". Otóż aż diwa 
z tych tytułów dotyczą owego .n;a, •wpół dziecilllnego zobowiązania, jakie 
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podejmują panny Alll ie'la i Klam, aby nftgdy nie wychodzić zamąż. 

Wlięc, choć moty w rten t.rakrtował Fredro lmmorystycznie odgrywa on 
ważną :r.olę w!iród za.gadn j:eń :komedi i. 

Czyim .pomy słem by ły owe „śLuby", zobow.iąwjące do pogardy wobec 
mężczyzn? Oczywiście .nie Al'lliela była ioh in i c.jatorką , tyLko Klara . 
Anida ra czej tiiległa argumentom ii sugestiom swe.j kuzynki, wierzy 
w jej raz.sądek, z n a b ożeństwem s1ucha opowfi adań, a le w pewnych 
momen.tach (i to ju ż na samym wstępie), jakby się 1rnchę wstydzioła 

owego us·nutego z Klarą sp isku, przeci'w „rodowi męskiemu" . Dowodem 
V scena a\;,tu II , gdy na pytan:e Gus ba•wa o śLuby cdpowi·ada bez 
w&1han~ a u:roczą nieprawdę: 

Ja ntr.~ n iP zv i0nl o t11m. 
Nic więc dz i\Vlne-go, że A1n iela pierwsza opu ści fortecę antymatirymo

nialnych zobowiiązań. Dla.czego jedn.ak Klara. z taikim o.gin iem narzuca 
kuzyruce swój a1wa11Jtunrniczy plan , pon ieważ w tej buntowniczej d:z>iew
czy111 ie rodzi się opór przeciw regułom doty,chczasowej obyczajowości. 

Ponieważ dostrzega sp1rzec z.n ość między moralnością st arszych, WiP.aJa
ną od dzieciństw.a. - a fakt ami obserwowanymi 111a około. Lektury 
Klary, k tóre wyw i1era 1j ą na n ią tak mocne \Vir.ażenie. też d'Owodzą, '.ż 

pa.n;eruk;:i próbuje chod z i ć własnymi' drogami, czytać ruie to , co polecone, 
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- myśleć inaczej, niż bezpośrednie otocze n:e . Słowem jest w owej 
pannie Klarze - materiał n iemal na po.l)rzednc zikę ema•ncy,pac}i, oczy~ 

wiście w .dość skiromnym rozumieniu Fredrowskim, rtalkim na przykład, 
jalkie w kilkadz:iesiąt lat potem urzeczywistni M ait ylda z ·wielkiego 
człowieka do małych interesów. W każdym razie Klara, w .raz ze swy
mi panieńskimi spiskami, to p ierwszy symptom zamącenia pozornej 
w Slubach siela111lki. To pi·el'Wszy obja,w buntu przeciw obyczajowości 

obowiązującej w kołach ówczesnego ziemiań,srtwa . P ierwszy sygnał 

świadczący , że twórca Slubów do::.t.rzega także i uutaj ctoko.nywad ące 
s;.ę p.rzemia.ny. 

Druga sprawa - to problem Gustawa. Te.n Gucio, mimo 1;9.ry-tu, 
l ekikomyślności i einergii, jegt sobie chłopcem na pozór dość potulnym. 
Tak ła1two się god,zi na wszelkie ,plany star.szyoh, liż jego a!ktywność 

wygląda n•a zamaskowany sabarytyzm. Co by się na przykład siało, 

gdyby - dajmy J"ta to· - Radost urzeczywistniił da1wne swe ma.rzen.ia 
i zaczął konkurować o rękę owdowiałej pani Dobrójstkieij? Oczywiście, 

że w takiej sytuacji plany matrymonialne Gustaw-Aniela paes;tałyby 
już być szczytem mairzeń bogatego wujaszka.. Czy Gusita1w bairdzo by 
się wtedy bUJrntowal? Czy potrnmby .wa.lczyć o Anielę? Czy w ogóle 
walcZ!yć by zechciał? Ale czy posiadamy jakiekolwielk dane do rozw:ą
zywarn:i.a. owego ró wnania o kil'ku ni·ewiadomych? 

Myślę, że Gustaw n ie jest naturą a.n;i z;byt s.amodzieJ.ną., a·ni w.nadto 
skłonną do heroizmu. Lecz nie wolno w nim widz i eć tylko - uroczej 
i wesołej mari'onetki. Nie w t aikl m stopniu jak Klara (i AJ:b i.n), ale 
i Gusta1w reprezen1tUije już nowe zja1wi ~ka ciby-czaj owe i :10we prądy. 

lndywic:Lualizm, który gruntow.nie p:rzeobr.aża życ.ie rodziinne narodu, 
znajduje w Guciu swego rzeczn·ka. Na wycieczki, jakie ten chło

pak jeszcze dość dziecinn y urządza pod „ Złotą Papugę", prowadzi 
Gucia inie itylko chęć zabawy, atl:e i : ekaiwość życia. 

Na małym świecie, co się ·widkim mieni, 
Gdzie każdy trwożnie '{JO śliskiej przestrzeni 
Jakby na szczudłach i w przyłbicy ch(>d.zi, 
Tam, czy są ludzie, niechaj nikt nie bada! 
Ale gdzie człowiek mało pozór ceni, 
Pnzybranym kształtem nie chce i nie zwodzi, 
Gdzie więcej wola niż rozum nim włada, 
Tam chwytaj pędLel, wzór stoi gotowy! 

Gustawowi zawdzięczamy - jak w i·adomo - owe sceny Ślubów, 
w k:tóre Fredro wpisał najpiękm iejszą w swej .twórczości poezję mi
łosną. Wa1·.to podnieść, że owa miłość ta.k w~pólczesna roma.nty:mnowi1 -
nie jest jeszcze miłością romantycz,ną . Nre chodzi o wiel'ką n.ieszczęśli'-
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JERZY LESZCZYŃSKI w roli GUSTAWA 
Teatr Narodowy 1926 r. 

wą miłość bevwzajemną, czy o miłość z góry i>kazalllą na bezmadz~ej
nooć i klę::>kę. Gustaw ze Slubów nie ma pod ty,m względim n.ie wspó'l
nego z bohaiterem IV części Dziadów, alll~ ze Zlbigniiewem z Mazepy. 
Wal!ka jaką toczą kochaIJJk.owie Freclry jest niemal z.a wsze walką o prze
z.wyciężenie trudności możliiwyoh do pokonainia. Nie jest zmaganiem 
heroiicznym. Nie jes t sięganiem po niemożliwość , zamyka się w grani
cach zdrowego .rozsądku. Ni emniej jest wa~ką prawdziwą . Walka, któ
rej odlPowiadają peWine istotne przemiany pojęć. 

Ałe najcieka1wiej, z tego pu1nktu widzen ia, rys;uje się pos tać Albina. 
POS2ltu1rchuje się po trosze tego chłopca, tra.kituje go pobłażliwie, cza-
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HELENA GROMNICKA w ro!i KLARY 
Teatr Narodowy 192G r. 

sem odmawi:a ... prawa do realnego istnienia. W komenta·rzu Władysła
wa Szyszkow&k.iego d-0 wyda.nLa Slubów w serii „Naszej Biblioteki" 
Zakładu Na:rodowego im. Ossolińskich (Wirocław 1953) z11oałazłem na
stępujące •uwagi: „Z ram 1tego realiumu (ipsychologi'cznego) wyłamuje 
s ię jedm.a :tylko postać A~bj1na, iktóra od począ,tlkru do końca wydaje 
nam się figurą mało piraiwdopod·obną ina itle cid1ego dworikiu średnio

~szJa.checkiiego . Żródła tego odstępstwa od prawdy życiowej należy 
srukać w dążeniach satyrycznych autora w stosunku do przesadnych 
objawów sentymentalizmu, jakie się zaznaczyły w ówczes1ny1oh roman
sach sentymentaLn,ych, a pod ich •wplyw1em •także i w żydu ówcz.es
nego tPokolenfa". Otóż muszę tu wziąć •w obronię bied111eg>o Mbina, p.ost
ponowa1nego w życiu ·przez. KJ:arę, a w ucz·onych komentarzach przez 
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MARIA MAJDROWICZÓWNA w roli. ANIELI 
Teatr Narodowy 1926 r. 

Władysława Szyszkowskiego. Nie tylko nie wyda.je mi się on „figurą 

mało prawdopodobną" - ale, wprost przeci'wnie, sta:nowi jeszcze jeden 
dowód na to, jak czułym uchem dosłuchiwał 15·ię Firedro żyweg-0 od
głosu zjawisk obyczajowych. ·Przecież A bbi1n .to już nowy s.tyl żyda , 

~rzec7JI1y wyiraź.nie z pojęciami Radosta, Dobrójskiej , a częściowo -
nawe.t i Gusta1wa. (.„) Fredro Uikazuje tu pewne nowe postawy, n01Wy 
stosunek do spraw życiowych części -młodego pokoleni·a„ wychowa
nego na :romal!1Jtyzmie . Ze wiebki ·komediopisarz czyn.i to w sposób 
z lekka mpra1wiony kanią - to jego 1Prawo: jego i. jego s ztuki. Ładin:ie 

by wyglądał świat komediopisarzy, gdyby kwestionowali ipsyaholo
giczme prnwdopodobieństwo wszelkich postaci potira·ktowanych z hu
morem. Dlatego i Albin ma na pewno prnwo do istnienia pod słońcem, 
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a zwb szcza p od ._loEce rn pr'i: y ś w; e c:; j < 1 cy rn fr e:iro1,v.-; k ic.i h·.1órczo:3ci. Że 
jes1t ·to .postać \Va rtc ~ c ~o \•:n i c~ e~·~:~nva do\vO d.2. i \vilc le L:ild 1.J· .. v. N a przy
kład zachow arnic s'.c: A1o ::i c\ w chw ili, gdy słyszy o rze:rnmo prnjekto
wanym małże1'lstwie Klary z lLrd:istem. Nie w t<;.j em111i czona w sp.iselk 
paa.i Dobró jska n awe t n ie próbuje bronić swej wychowanki . Posłu

chajmy: 
KLARA: Ac/i, có.ż ja te r az pO(,,:nę w tej ciężkiej niedoU? 

P. DOBRÓJ.SKA: Moi 2 o j ci ec nie zechce 'i:ić wbrew twojej '!.CO : ;? 

KLARA: A jak zechce, jak zccloc e?„. 
P. DOBRÓJSKA: Słuchać trzeba b~dz ie . 
Owo twarde „słuchać ·trzeb:i będzie", 1k:tóre ,pada z ust za cnej i łagod

nej matrony, j ~st wyrokiem .os t~tecrnym i bezapeiacyjnym. 
Natomia-s:t Alb.'.n, zap 0minając o w.>zel:;:ich regulao~ szacLw,ku dla 

Ra,dosta „luzy·cz,y mu w ucho": 
Nim zaślubisz Klarę, 
lVi nie zabić musisz! 

I wi,erzymy mu tym chę.1:Iniej, że rten lbuntown.iik praiwie roman.tyczny, 
d.aileko radykalniej niż Gust2.w wierzy inie tylko w mi·łość wz.:ademną -
ale inaiwet d w 111ieszczęś]i.wą, jedin.ostro111ną, n.i:ew2ajemną. Otóż takid1 
entuzjas.tów UCZ!ucia było· już zapewine >SiIJOro w ówczes.nym 111aszym 
życiu. I z nich, z .tych zapaleńców,, :rekrutowa11i się ohyba 1111ajlepsi re
prezentanci iĘpołeozeńs tw.a .C\, oo 1ni.e znali kompromisu także i w nie
jedinostkowych spra·wach. 

JAN KOTT 

„Szkice t ea tra Jn e " 
KrakUw ElJ 5. 

Fredro coraz prawdziwszy 
Miejoce, ja1kie zia;jmuje Fired·ro w ,pol!s·kiej t ra.dycji teatra11nej jest 

tak ogromne, że wtaściwie dobl'ą część dziejów natszej sceny 1n0Źi11a 

by opisa<: mówi:ąc tylko o s;tosunku do Fred!ry. A jedinocześruile właśnie 

to, że Fredro jest na jbar.dziej narndowym klas;yikiem 111aszej sceny, 
zawsze budziło sprzeciwy. Nie ma chyiba jednocześnie ws panialsze.go, 
·ale za.razem J. trud,ni1ejszego przykładu ·w całej ,po1skiej literaturze 
draima1tycZJnej, jak właśnie dzieła F.rediry, na to, co w sztuce przechodzi 
do .następnych epok j!ako trwała wartość narodowej kultu.ry. 

BO jakżez i1nacz,0j wy.tłumaczyć entuzjazm i o·klaski przy otwantej 
kurtynie, i śmiech, radosny, niepr.zerwainy śmiech robotnkzej widowni 
na trzydzies.tym już chyiba z rzędu przedstawieniu Ślubów panieńskich 
we Wrocławiu .Ba.rdzo Łatwo ,pow;1edzieć, czego 111ie' ma u Fr·edry, 
łatwo paikazać subiektywną ślepotę społeczną tego gailicyjskiego hra
biego, który zżymał się na 1samo słowo demokrn.ta. Łatwo pok.azać 
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klasowe 0;5r arn. czsn;e :;'~c-~ r :,· ; to, że poza szlacheck im d1worem i ludźmi 
ze swej „sfery" j a ;,; \ 0 s;ę y,·t ed y nazy·\v <'<lo, 1niew;e1e więcej widział 

i chciał widzieć. A l e- b : :-c: zo tl'udno powi e:::i zjeć dla:cze.;o Śh1by pa
nieńskie są avcy d z i ei (.;_~n . A pr zeci eż są arcydziełem. Baird zo ·~.rudna 

powied:zicć, dlaczc-z o 55 nby tJanicmslde nam się pojobają. A przecież, 

jeśH tylko 1toa1tr t: : c t::: ln ie odczyta Fredrę i 111ie dorobi ogromnego 
nosa j eg.o pc:stac:om, j f ·.ili a~: tm mie zcf)suje mu wie1rsza, a. reżyser 

nie zama·że wśc:ekł 2go reaL zimu sytciacji historycznej, gestu, obycza
jów, ca'łej atmosfe-ry epc'.: i - Fre::lro będzie trilumfowa~. 

T1.rzeb:i, z,rc-szto, ~~ zcze r; c pe\ : ed z' " ć, że .nie teaitr, ak właśnie i 1: ~1 '.o

rycy li tera Lury p '.cr ws i zaczęli ćDr<::.biać ogrorruce nosy bo ha te.ro:n 
Fredrowskim. Boy w s.woich św i.e.\'!'1ych Obi' chunkach nazyw.ał (o, 

i &luszn ie, „podb ijan:em 1n arodowego ibęben'!ca." i szyd rił z<lirowo z uczo
nych profesorów, 1ri:t6rzy w P::mu Jowials!dm widzieli krwawą satyrę 
na sz:lachetczyz.nę, w Zemście apoteozę onót rycerskich i staropolskie.go 
obyczaju, u których Birba1ncki z Dożywocia zalewa1ł rnibaka po klęsce 
powstania, a Guc:o w Slubach był niemal księciem Józe.fem na let
ni.ob wywczasach. Burżuazyjna historia literntury próbowała koniecznie 
doczepić tego, „1narodowego 1no'sa" Fredrze, bo był dla nich zJbyt pra1w
dziwy, Zlbyt k.ryitycmy, zbyit realistyczny. Tymczasem u Fredry nie 
mamy 1na,wet ani odrobiny <romantycznej mitologii, 1kkóra pod czerepem 
rubasznym polskiego szlachcica pnóbowała na gwałt doszukiwać się 

anielskiej duszy. Fredro nie a1po.teozował swych bohaterów, nie czynił 

z n .ich patriotów i konspiratorów, lbo nimi po prostu nie by-li. I tego 
właśn~e zarównd 1naiw1ni demokra.ci, ja1k i obrońcy rszlachetczyzny nie 
mogli imu darować, że A:ni·efa i Klara ·haftują na taanborkaoh, a1 nie 
drą szarpi dla pow tańców, a Gucio wy1myka się n ai hulanki „Pod 
Zlortą Pa.pugę" i ani się zająktlliie o ojczyźnie w niewoli. 

Mimo alkademickie.i nudy i rutyniarstwa wielu przedstawiei1, mimo 
fo1rmalistycz,nych na odmianę 1nosów, jakie próbowa.no przyczepiać: 

Fredr ze pod koniec dwudzies.toleoia, teaitr pozostał znacznie wierniej
szy prawdziwemu F.redirze od historyków literaitury. I 1słusznie pisał 

Leon Schiller, że „pod pewnymi względami lepszymi fredTologami 
Okar.?:ali się Rychter, Żółko:wsk>i, Rapacki, Fren'kiel, Kaimiński i Jerzy 
Leszczyi1s:ki niż Tannowsk ii, Chrnanowski razem z Kucharskim". 'Fo sa
mo i teraz. Ma1rik1sjstowska kry1ty.ka ledwo dotąd muosnęła Fredrę, 

kiedy tymcza sem warszawskie przedstrnwienie Męża i żony w :msce
niza-C(ji Bohdana Korzein iowsikiego ukaza~o nam Fred:rę jalko drapie<i:
nego ma.Iarz,a1 epoki i lu.cizi, jako nie<lośoi~nionego kroni·karza r.tyiu 
obyczajiowego, 'klt-óry o'd .SJwojego światka niewiele żąda, ale n.ie ma 
co d.o niego żadnych złu<lzei1. Do teigo n.owego Fredry, Fredry bez 
„nosa", Fredry .realisty, F . .redry zwierci adła ludzi i o'byczajów ~ teatr 
nasz zaczyna s.i<ę co.ra.z bar,dziej zbliżać. Po tej właśnie d:rod'.?:e wie'r-
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ności wobec tekisht, csadzenia bohaterów w ich h istorycznym miejscu 
i czas ie, wydobycia wszystkiego, co jest obyicz.ajowym sitylem, poszedł 
teaitr ~ocławskr w nowej i twórczej iinsceniza.cji ślubów panieńskich. 

We wszys!Jkicih przedstawieniach ślubów, jakie pamiętam, zawsze 
plątał się po scenie smU1tn,y, po.niury i lz1a0wy Al1b.in, Albin na i;eri.o. 
[ zamia:s.t bawić i rozśmieszać, irytował i drażnił, bo Ałbin kochał 

i był .po'za· czasem, !POZa epoką, ,poza historią i jak,imkolwiek rzeczywi
stym stylem obycza1jowyim. A przecież ito dworek szlachecki pod Lu
blinem na trzy lub cztery 1lata przed powstaniem li;s;topadowym. 
Dlaczego Alibin jest mnutny? Dlaczego jest chodzącą fontanną? Ma 
przecież wfo1seczkę swoją, 1i 1to nielichą. jest dobrą [partią., ma zgodę 
ojca Klary, a panienka rpr.zecież itylko tro-chę dzi<waic~y. ALbin jest 
smutny i leje fontairmę łez, bo czwarta część D:zti.adów zawędrować 

mus-iała ina tę wioSkę lubelską , a pewno gdzieś t,am na póllkach prze
chowywa<ła •się osiemn-astoletnia N~a Hel~iza., a może nawet i Werter. 
Albin jest dla Fredry sentyme111taLnym i r-0mantyczinym kochainkiem, 
który pannę uwod;zi według nowej nno.dy poetyckiej, jakiej Fredro 
serdeczin,ie nie zno'sił i zdrowo o.bie z 1niej pah.'1liJWa1. A~bin jelst 
wydtrwieniem romantyczn.ej miłości tak, jak ją Fredrio rovumał. 

Nie jeden zresztą Fredro. W 1rdku 1829 Franciszek Moraws~i w swo
im sa tyryczny;m Liściie do r;omantyków czyż nie zarysował żywego 

portretu pierwowz.orów Albina : 
Ale cóż, to za liczne żale, łzy , rozpacze, 
nuż tu mlod·ych wieszczów szlocha, jęczy, płacze, 
I!eż skarg, ile przekleństw, jak potu;arcze glosy, 
Na ziemię, Ludzi, życie, naturę i losy! 
Nie ma dla nich pociechy, wszystko płonne, marne 
I jak w starych grobowcach zgasłe, ciemne, c.zarne, 
Zda się, że po wymarłej błąkają się eiemi 
I cień Jeremiasza ulata na.d niemi. 

Myślę, że i imię Gustawa rwy.brał Fredro nie bez kozery, że w tym 
d<wo11ku podl LubHnem pokaz·ał pd prostu .dwa style .obyczajowe, dwa 
spos·oby uwodzenia„ <na smutno i na wesoło. Gus.taw „łaleczka· war-
sza.wska", tęgi kawał urw ipoł.cia i hula:k.i, do'biera się do paniny po 
napoleońslku . Wychował go przecież Radost, stryjaszek, co też !niejedną 

ma na sumieniu i dobrze pamięta miłosny styl Ks-ięstiwa Wa mzaw
skiego. 

Teraz już mamy całe malowidło , ina.gie ·rysU1je się cał.a epok8' stają 

pr.zed inami żywi ludzie i wszystko robi się ogromnie' zabawne. 
Bo. przecież •nie są na serio. ani śluby panieńskie, ani miq-o'Ść Gusta

wa, ~tóry po p1rzetańcz>0nej nocy : „Pod Złotą Papugą" od śniiadania 

do .podwieczoriku1 przy pomocy bardzo prostego „magnetyzmu" rozko
chuje w sobie Anielę. Boy miał ·rację, kiedy pisał, że najzabawniejsze 

24 

w tej sztuce jest to, iż Gustawowi wydaje się , że sam zdobył pannę, 
kiedy tymczasem Radost z panią Dobrój ską już dar.Nll'lo w:Szystko uło
żyli. 

(. .. ) I teraz powiem, co naprnwdę myślę. Narodowość Fredry to 
przede rw,s.zystkim jego wiersz i jego. język: konkretny, ścisły, nasyco
ny jakimś zadziw iającym bogactwem Ludowych powiedzeń, porzekadeł, 

żaritów i ,poróWT!lań, przy ·całym swoim artyzmie nasycony urzekającą 
swobodą rzeczy mówionej. Dopóki lfil"ytycy i historycy nie zaczną do
bierać się do Fredry od strony jego języJrn, póki nie pokażą nam, jak 
skupia rw ·~mbie całe językowe doświadczenie epotki. O Fredrze wcią,ż 

wiedzieć będziemy za mało. Bo w języku u1kry;wa się jedlna z tajemnic 
wielkości F.redry i ·cz.airn, któremu niesposób się oprzeć. 

„Jak \vam sie podoba " 
warszawa 1935. 

WOJCIECH BRYDZIŃSKI w roli ALBINA 
Teatr Narodowy 1926 r. 
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W BIEŻĄCYIU REPERTUARZE TEATRU POWSZECHNEGO: 

G. B. SHAW 

„ŻOŁNIERZ I BOH lTER" 

J. Łukowslca (Katarzyna) i F. Żukowski (Major Petkow) 

Scena zbiorowa aktu II 
Reż. Z. Koczanowicz Scen • .4„ Bystroń 

l\'l. GYARFAS .i A VISKY 
„DOTYKAC NIE WOLNO" 

B. Polomska (Eu,'a) i Z. Jabloński (Pompacy) 

B. Poło mska (Ewa), J. Kenda (Marica) i J. Gliński (Peter) 

Reż. Z. Kocza now icz Scen. J. Szeski 



NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

TEATR POWSZECHNY 

WILLIS HALL 

BŁĘKITNY PATROL 
Sztuka w 3 aktach 

Przekład KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

Scenografia 

MARIAN ST AŃ CZAK 
Reżyseria 

ROMAN SYKAŁA 

EWA SZELBURG-ZAREMBINA 

ZA SIEDMIOMA 
, 

GO RAMI 
Baśń sceniczna w 3 aktach 

Scenografia 

BOLESŁAW KAMYKOWSKI 
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Reżyseria 

ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 

W repertuarze TEATRU MŁODEGO WIDZA 

FRANCISZEK ZABŁOCKI 

FIRCYK W ZALOTACH 

Komedia w 3 aktach 

Scenografia 

EUGENIUSZ BOŻYK 

Reżyser ia 

KAZIMIERZ BRODZIKOWSKI 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

MICHAŁ BAŁUCKI 

, 
KLUB KAWALEROvV 

Scenografia 

ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Komedia w 3 aktach 

Reżyseri a: 

ADAM DANIEWICZ 
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KIEROWNICY DZlALÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKORA 
CZESLAW ZASEMPA 
JÓZEF MARLICKI 
G E R T P Y D D E 
TERESA GAWRYSIAK 

Kostiurny: 

MARIAN JÓŹWICKI 
HELENA KOŁODZIEJCZYK 
HENRYK ŹWIKIEWICZ 
H E N R Y1~K K I S ~ Z K A 

Charakteryzacja: 

ZDZISŁAW PAPIERZ 
WERONIKA SZWA:f:JSKA 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
ZURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILI~N KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Biu:ra Orga.ni zacji 

Widow:ni : 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

KierownUc Widowni: 

EDYTA WOSIEWICZ 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISŁAW GAWALKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Lódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 
I Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16 

i od 18-20. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez aily tydzień od godz. 10--13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach przedstawień od godz. 
10-13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie", Lódź, ul. Piotr!rnwska 65, tel. 321-03. 
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„DZIENNJK ŁÓDZR/" 
GAZETĄ ŁODZIAN 

. . . Informacje krajowe i zagranicmc 

. . . Felietony i r.eporta±e 

. . . Recenzje 

.. . Artykuły popularno-naukowe 
.. Ciekawostki ze świ.afa filmu 

... Powieść sensacyjną 
. . Cotygod niowy dodatek „Panorama" 

ZNAJDZIESZ W „DZIENNIKU ŁODZKIM" 

„Prasa", Lódź. z. 3443. N . 3.900. X I. 59. S - 5/ 431 7 

Cena zł 2,M 


