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ALEKSANDER FREDRO 

W połowie lutego 1834 r. Mickiewicz pisal do Ody1':ca: 
. ,Skończyłem wczoraj właśnie. Pieśni ogromnych dwana
ście". Chodziło oczywiście o Pana Tadeusza. W tym samym 
czasie na scenie teatru lwowskiego święciła triumfy kome
dia Fredry Zemsta. Koryfeusze naszego romantyzmu two
rzyli na obczyźnie, zaś w rozdzielonym zaborami kraju po
zostali Rzewuski, Chodźko , Pol, Kraszewski, Korzeniowski 
i wreszcie najznakomitszy z nich - Aleksander Fredro. 

Pochodzi! z wielkiej, lecz zubożałe.i arystokracji, z r odu . 
który szczycił się wydaniem wybitnego autora XVII wieku 
- Maksymiliana. Motta wszystkich komedii Fredry po
chodzą właśnie ze zbioru jego przysłów. Urodził się Fredro 
prawdopodobnie w 1793 r. we wsi Surochowie. Wychowy
wał się i uczy! w domu, na wsi, a następnie we Lwowie. 
Nauczanie domowe z ironią potem wspominał Fredro, nie 
przyniosło mu bowiem wiele wiedzy. Jako 16-letni chłopiec 
zaciąga się w szeregi wojska polśk:iego, uczestniczy w kam
panii 1809 r., potem zaś stacjonuje na terenie Księstwa 
Warszawskiego. Tutaj dopiero zaznajamia się ze współ
czesną literaturą i teatrem, zdobywa początki kultury lite
rackiej i ogólnego wykształcenia. Kampanię 1812 r. odbywa 
w randze kapitana, ranny pod Berezyną dostaje się do nie
woli, skąd w przebraniu chłopskim ucieka do Galicji. Przy
łącza się do armii księcia Józefa i wraz z nią odbywa 
całą kampanię 1813-1814 aż do kapitulacji Napoleona . 
W rok później wraca do Galicji. 

Pierwsze lata pobytu w kraju spędza we Lwowie. Przed 
mlodym oficerem otwierają się najświetniejsze salony, 
jednak poważny, skryty, milczący, niemal odludek Fredro 
niezbyt dobrze się czuje w atmosferze zabaw i przyjęć. 
Już w czasach dzieci ństwa nazywano go „staruszkiem", zas 
o jego późniejszym zgorzknieniu i mizantropii opowiadano 
wiele. W latach 1816-1819 drukuje Fredro w Pamiętniku 
Lwowskim drobne utwory i artykuły. Wtedy też powstają 
pierwsze jego komedie: jednoaktówka Intryga naprędce 
(przerobiona później na Nowego Don Kichota), komedia 
Kwita i wodewil Teatr na teatrze. 

W r. 1818 osiada Fredro na wsi. Gospodaruje, czyta i pi
sze. W tym też roku powstaje pierwsza głośna jego komedia 
Pan Geldhab, z którą jedzie do Warszawy, by przedstawić 
ją dyrektorowi Osińskiemu. Ocena wypada niepomyślnie. 
,.Warszawa nie zna takich Geldhabów" - miał się wy
razić Osiński i poradzi! mu wystawić sztukę we Lwowie. 
Na scenę warszawską dotarł Pan Geldhab dopiero w 2 lata 
później . 

Fredro wraca do Galicji i znów pisze. Powstają wtedy : 
Cudzoziemczyzna, Mąż i żona, Nowy Don Kichot, Zrzędność 
i przekora. W jednym z okolicznych dworów poznaje Fre
dro swą przyszłą żonę Zofię z Jabłonowskich hrabinę Skarb
kową. Wydana w piętnastym roki' życia za mąż za hr. 
Skarbka po paru latach nieszczęśliwego pożycia porzuciła 
męża i wróciła do matki. Miłość Fredry i Zofii Skarbko
wej stala się skandalem głośnym w calej Galicji. Rodzina 
Zofii nie chciała słyszeć o przyjęciu do rodziny chudo
pachołka rodzina Fredry z kolei nie pochwalała romansu 
z cudzą' żoną. Po długich, dziewięć lat trwających klo-

potach i przetargach obydwie rodziny zgodziły się wreszcie 
na małżeństwo, które zawarte zostało w listopadzie 1828 r. 
Podczas tych miłosnych tarapatów pisze Fredro Damy 
·i huzary, Odludki i poeta, Dyliżans, zaś w r . 1827 powstaje 
- pierwsza pisana prozą wersja Slttbów panieńskich no
sząca tytuł Nienawiść mężczyzn . . Komedie tego okresu wy
stawia Fred1·0 w teatrze lwowskim i warszawskim, cieszą 
się też one dużym powodzeniem. 
Ożeniwszy się osiada na wsi i wrasta coraz bardziej 

w świat arystokracji, w czym zinacznie pomógł mu hra
biowSiki tytuł nabyty dawniej przez ojca, no i świetne mał
żeństwo. Rozwój j.ego jako pisarza nie zostaje zahamo~ 
wany, wprost przeciw.nie - dochodzi wtedy Fredro do 
maesterii warsztatu. Pisze Pana Jowialskiego, ostateczną re
dakcję Slubów panieńskich (r. 1833), Zemstę, Dożywocie. 
W 1836 r . w kulminacyjnym punkcie swojej twórczości 
milimie Fredro na szereg lat. Powodem tego były gwał
towne ataki krytyków, a przede wszystkim Goszczyńskiego 
na całą dotychczasową jego twórczość. W Nowej epoce 
poezji polskiej zairzucal Goszczyński Fredrze brak narodo
wości, niemal brak wartości artystycznych i przede wszyst
kim społeczno-politycznych. „Nazwiska polskie nie są tym 
samym, co charaktery polskie; kilka osób, kilka scen na
rodowych nie rozleją barwy narodowej na wiersze czte
rech tomów; pasztet przysłów 
bez związku z charakterami 
i z całością dzieła jest tylko 
słownikiem przysłów; miłosna 
strona narodu to rys jego kosmo
polityczny - a to jest właściwie 
wszystko, co ma stanowić pol
skość Fredry. Ale cnoty, wady, 
śmieszności, charaktery pojedyn
cze, fizjonomia ogólna - zgola, 
cokolowiek twoczy pomniki praw
dziwie narodowej indywidual
ności, tego na próżno byś szu
ka!". Na zarzuty odpowiedział 
Fredro milczeniem. Dopiero po 
latach wrócił do pisania, nie 
two·rzY już jednak poza mako
mi tym pamiętnikiem Trzy po 
trzy nic godniejszego uwagi. 
Umiera we Lwowie 15 lipca 
1876 r. 
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KRYTYCY O FREDRZE 

WINCENTY POL (1807-1872) 

... Aleksander Fredro jest u nas 
nie tylko twórcą wyższej ko
medii, ale zarazem genialnym 
twórcą komedii nowożytnej '.V 

znaczeniu europejskim; emancy
pacja sceny polskiej pod wzglę
dem duchowym jest jego dzie
łem, on tedy stanął śród tych 
europejskich zapasów, jako szer
mierz naszego wieku. 

Pamiętnik do literatury 
polskiej XIX w. 
(Dziela, VIII) 

IGNACY KRASZEWSKI 

(1812-1887) 
... Komedie Fredry ( ••. ) są 

dzielem wielkiego talentu i zo
staną w naszej literaturze; w 
nich tyle jest postaci naszych 

wlasnych, tyle prawdy, tyle prawdziwej komiczności, tak 
silnie one każdego widza poruszają przypomnieniem ży

wego, własnego świata, że pomimo licznych wad, jakie 
w nich wszyscy widzą i sam autor zapewne, nikt im nie 
odmówi pierwszego miejsca w naszej literaturze drama
tycznej, zresztą bardzo ubogiej; niech mi wybaczą autoro
wie „Barbary", „Ludgardy", „Mnicha" nawet, ale Fredro 
jeden ich wszystkich przeżyje, choć oni są prawidlowi, 
niepokalani, arcymistrze w swej sztuce - szkoda tylko, iż 

fjq prawdy i życia, które ma Fredro. ( ... ) Za malo 
· · w 1D.i<u·ę swej wartości znany, za malo ceniony, albo, 
~11 lepiej, nieoceniony zupelnie, później zapewne 
odbierz.e S'[Jrawiedliwość od wnuków. ~ 

Wybór pism, Odd2;.ial XI Warszawa 1894 

STANISŁAW TARNOWSKI (1837-1917) 

... w kreacjach samego Mickiewicza bije w oczy naprzód 
ich charakter polski; ich natura ludzka dopiero się poza 
tym później odsłania. Fredro jest pod tym względem d:> 
wszystkich naszych poetów podobny. Niektóre z jego po
staci, i to może najdoskonalsze właśnie, są tak specyficznie 
polskie, że cudzoziemiec w zupelności nie mógłby ich zro
zumieć i ocenić. Nie żeby w nich nie bylo ogólnoludzkiej 
prawdy i rzetelnego dowcipu dostępnego dla wszystkich: 
ale nie mówiąc już o „Panu Jowialskim", który w tym 
kierunku narodowej typowości dochodzi aż do narodowej 
idiosynkrazji, ale od Raptusiewicza aż do Dyndalskiego, od 
Majorów i Rotmistrzów aż do Grzesiów i Rembów, od 
ślicznej Anieli ze „Slubów panieńskich", aż do strasznej 
Anieli z „Huzarów", wszystko jest przede wszystkim typem 
polskim. 

Studya do historii literatury polskiej. 
Wiek XIX. Rozprawy i sprawozdania. 
Tom II. Kraków 1886. 

IGNACY CHRZANOWSKI 
(1886-1939) 

... Jak bowiem Kochanowski 
wybawił poezję polską z tej nie
woli, w którą ją wtrącili jego 
poprzednicy, nieodro$ini syna- ~ · 
wie kultury średniowiecznej, tak 
Fredro wyzwolil komedię polską 
z pęt tej slużby, do której za
pędzili ją jego poprzednicy, nie
odrodni synowie kultury oświe

cenia. I podobnie jak literatura 
polska dlugo, trzy niemal wieki, 
czekać musiala na przyjście 

większego poety, niż Kochanow
ski, tak na przyjście komedio
pisarza, większego od Fredry, 
będzie zapewne dlugo czekala, 
kto wie, może także cale wieki! 

\ O komediach Fredry 
· \ Kraków 1917. 



TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 
(1874-1941) 

... Fredro, to wielka poezja 
polska; nie ta zrodzona z niewoli 
i męki, patologiczna i wzniosła 

natchniona i obłąkana w swojeJ 
monomanii, nie ta, której duch 
narodu zawdzięcza· swoje ocale
nie, ale i swoje straszliwe skrzy
wienie zarazem; ale ta Polska 
odwieczna, po której ów epizod 
krwi i hańby spłynął nie zna
cząc na niej śladów, tak jak 
splynął bez śladu po glebie ora
nej przez polskiego chłopa; ta 

Polska, która otwiera nam ramio
no dzisiaj. Tą niespożytą pol
skość, jaka kryje się w uśmie

chu Fredry, niedość rozumiano 
za jego życia, nie prędko zrozu

miano ją i po jego śmierci. Po
jęcie wielkośc'i poezji, utożsa

milo się z wyrazem bólu naro
dowego lub nawet z jego ge
stem: niejeden wieszcz, nie zaw · 
sze nawet najczystszej wody, 
który górnie rozdzierał szaty nad 
losem ojcz.yzny, przesłonił tedy 
Fredrę naszemu sercu i pamięci. 

Fredro szat nad ojczyzną nie roz-
. dzierał, bo on nią był; najgłębiej 

moze, bo bezwiednie. I był jednym z największych polskich 
artystów, tym którego nazwisko możemy bez cienia szowi
nizmu, postawić obok pierwszych nazwisk świata. Przełom 
w naszym życiu narodowym stanie się nieodzownie za
czątkiem przemiany polskiej myśli i odczuwania także 
i U: za.~resie retrospektywnym; jestem przekonany, te wiele 
relikwi~ pols~iej. literatury spokojnie w proch zetleje 
w swoich relikwiarzach, podczas gdy imię Fredry, nie już 
przez mgły i dymy narodowych smutków, jaśnieć nam bę
dzie coraz żywszym blaskiem wielkiej sztuki .. . 

Obrachunki fredrowskie , Warszawa 1949 1. 

KAZIMIERZ WYKA 

. . . Fredro pragnie być wielbi
cielem swojskości, szlachetczyzny 
i tradycji, ale utwory jego 
niezależnie od tych intencji -
ujawniają, jak naprawdę przed
stawia się ta swojskość i tra
dycja. Ujawniają ich rzeczywi
sty wygląd i tym mniej posia
dają cech apoteozy, im dalsi je
steśmy od przekonań, jakim Fre
dro pragnął służyć. Zlożonn 

z tych przekonań nadbudowa 
ideologiczna nie istnieje, jej da
leka od postępu rola rówmez 
ale dzieła Fredry zdolne są trwaĆ 
mocno i stale w dorobku naro
dowej literatury polskiej. Zdol
ne są dlatego, albowiem realizm 
samoistny i swoisty, oparty u 
wiellcą, pełną umiaru, wdzięku 

i przejrzystości kulturę słowa 

realizm oparty o świetne zro
zumienie obyczajowej odrębno

ści komedii narodowej, a pod
pa!"tY wspaniałym, najczystszej 
wody humorem - daje gwaran
cję trwałości dorobkowi naj
większego z polskich komedio
pisarz·y. 

Z przedmowy do „Slubów 
Panieńskich". 

Kraków 1953 r. 



KRYTYCY O SLUBACH PANIEŃSKICH 

IGNACY CHRZANOWSKI 

Czy „Sluby panieńskie" są od „Zemsty" większym, czy 
mniejszym arcydzielem - niech sobie na to pytanie każdy, 
kto zechce i komu tego do szczęścia potrzeba, sam odpowie 
wedlug wlasnych upodobań czy poglądów. Krytyk literacki 
najlepiej postąpi, jeśli będzie w tym razie podobny do 
malego dziecka, kiedy ono na pytanie, tak wymownie 
świadczące o dowcipie i mądrości tych, co mu je zadają: 

„Kogo więcej kochasz, tatusia, czy mamusię?" odpowiada: 
„I tatusia i mamusię". Krytyk ma tylko prawo stwierdzić, 

że przez doskonalą budowę, przez niepodlegającą już naj
mniejszemu zarzutowi harmonię bogatej akcji z plastycz
ną charakterystyką postaci, przez silę, obfitość i różno

rodność komizmu, „Sluby panieńskie" są także arcydziełem 
komedii polskiej, ale arcydziełem innym, posiadającym 

swoiste cechy i swoiste wartości. Ma dalej krytyk zupełnie 
prawo powiedzieć, że „Sluby panieńskie" to także wśród 
komedyj Fredry komedia jedyna: w żadnej innej miłość 

młodych serc nie jest, jak tutaj, tematem głównym, samo
istnym. Nie dosyć na tym: „Sluby panieńskie", to jedyna 
komedia Fredry, w której miłość nie jest uczuciem goto
wym, ale dopiero w toku akcji rozkwitającym w młodych 

duszach. W innych literaturach proces rozwoju uczucia nie 
byłby żadną nowością; w Anglii na wartości artystycznej 
tego procesu znal się doskonale już Szekspir, w Hiszpanii 
znali się już Lope de Vega i Moreto, we Francji dopiero 
w XVIII wieku poznał się Marivaux: ale w naszej komedii 
było to nowością. Nowością także w komedii naszej był, 

prócz prawdy, sily i poezji uczucia milośc-i, sam jej ro
dzaj, a raczej nie rodzaj tylko pojęcie o milości, to mia
nowicie pojęcie, jakie miał o niej Gustaw, w pewnej mie
rze już romantyczne, ale bez śladu chorobowości roman
tycznej: milość dla Gustawa to sila, to potęga, ożywiająca 
i uszlachetniająca calą duszę i dlatego też będąca niemal 
obowiązkiem człowieka, który, póki nie kocha, nie po
kocha bliźniego i świata ... 

O komediach Aleksandra Fredry 
Kraków 1917. 

... 

Czy mam przedstawić nagą prawdę, czyli też po
życzając JeJ tła, zarzucić ją kwiatami fantazji? 
Prawda w oczy kole, może i w uszy, o tym każdy 
opowiadający pamiętać powinien; ale znowu z dru
giej strony uganiać się zawsze za kwiatami, nimi 
tylko sypać, nimi zdobić i stroić, strach, by się 

nie zdarzyło, że ołtarz nie wart ozdoby, albo ozdoba 
nie godna ołtarza. Prawda tylko prawda. Prawda, 
prawda - wielkie słowo. 

Aleksander Fredro - „Pamiętniki" 

Rozum mężczyzną, bialoglową afekt tylko rządzi; 
oraz kocha, oraz nienawidzi; nie gdzie rozum, ale 
gdzie afekt - tam wszystka. 

Andrzej Maksymilian Fredro 
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MAGNETYZM SERCA 

Komedia w 5 aktach wierszem 

PANI DOBRÓJSKA 

ANIELA 

KLARA . 

RADOST 

GUSTAW 

ALBIN 

JAN . 

Re ż yseria : 

ZBIGNIEW MAK 

Osoby: 

IRENA SMURA WSKA 

W ANDA OSTROWSKA 

MART A WOŻNIAK 

MIECZYSLA W WIELICZ 

f WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

l JERZY GLIŃSKI 

EDWARD LACH 

ZBIGNIEW MAK 

Scenografia : 

KAROL GAJEWSKI 



KAROL ESTREICHER 

„Magnetyzm serca" grano w Krakowie po raz pierwszy 
w dniu 1 stycznia 1835, w którym to roku cztery razy 
komedyę tę powtórzono, aż wreszcie grana w dniu 14 listo
pada 1843 zeszla z naszego repertuaru. Sztukę tę wznowil 
obecnie (27 kwietnia 1854 r.). Pfeifer w dziesiątym jej wido
wisku, po jedenastoletnim jej zaniedbaniu. W sztuce tej 
występowali zupelnie nowi artyści, Milaszewski, panna 
Okońska i pani Kosortowa, zaś dawni: Ladnowscy i Ja
nowski. Milaszewski Lwowianin, mężczyzna przystojmJ 
i okazaly, byl wcale dobrym nabytkiem ( . .. ) W ślubach, 

jako Gustaw gral i deklamowal dobrze i w calej sztuce 
odszczególnil się od reszty osób; do ról kochanków (lubo 
nie do ról bardzo mlodych) okazal talent, ma więcej ele
gancyi i ruchliwości niż Kaliciński, który we wszystkiem 
powtarza się jednostajnością mimiki i intonacyi. Unie
śliśmy wrażenie z jednorazowego widowiska bardzo przy
chylne dla Milaszewskiego. Panna Okońska (której rodzice 
zapewnie grywali po r. 1830 przez dlugi czas w Krakowie) 
jest to mloda osoba, nieśmiala, przystojna; w roli Anieli 
nie miala może sposobności rozwinięcia gry swobodnej, ele
ganckiej, nie można bylo więc w tym względzie zdania 
stalego wyrzec o grze artystki. Pani Kossortowa w roli 
Klary grala bardzo dobrze, deklamowala wiersz umiejętnie 
i nacechowala charakter Klary potrzebną wesolością i rzut
nością wyrażeń. Nadawala się w rolach wesolych, zlośnic, 

subretek itp. Ł.adnowski komik gral Radosta. Nie jego 
to rola, bo jemu komika niższa przystoi ale gral jak na
leży. Pani Ł.adnowska zapelnila rolę matki, jest to artystka 
dawna, ale gra jej nigdy się nie wyszczególniala żadnym 
przymiotem. Janowski niezgrabnego placzliwego Albina nie 
zepsul, bo wlaśnie z roli wypadlo być nieruchomym. Gala
siewicz oddal malą rolę slużącego niemającą ważności. 

Ogólem przedstawienie poszlo dobrze, wywolywano nie
których artystów po dwóch aktach, w końcu zaś sztuki 
wszystkich, nawet przedsiębiorcę Pfeifra, a to jednomyślnie, 
który to zaszczyt jest znaczący, gdyż rzadko praktykowany 
u naszej zwykle poważnej publiczności. Gorące przyjęcie 

jakiego doznali artyści i Pfeifer, należy w części policzyć 

na karb niecierpliwości z jaką czekala publiczność nasza 
przez caly rok na teatr wlasny, którego tak dlugo byla 
spragnioną. 

Pierwsze przyjęcie serdeczne, moglo być przewidzianem, 
nie należy z takowego bynajmniej wnosić, że artyści ode
grali sztukę doskonale we wszystkim, lecz raczej to, iż 

„ 

publiczność przyklasnęla nowym artystom na zachętę do 
dalszej pracy i do prawdziwych zaslug. 

Do wymagań od artystów i artystek prócz gry dobrej, 
należy i przyzwoita powierzchowność, a to począwszy od 
świeżych sukienek aż do świeżych rękawiczek. Może to 
komu wydawać się rzeczą malej wagi, atoli ze względu na 
harmonię calości, nie jest wcale do pominięcia. W tym 
względzie moglibyśmy dorzucić jakie a le, z powodu pierw
szego widowiska. 

Teatra w Polsce, t. II. Warszawa 1953. 

TADEUSZ ZELEŃSKI-BOY 

Oglądać „Sluby panieńskie" na 
scenie jest zawsze rozkoszą; wie
le musieliby dolożyć starań akto
rzy, aby tę rozkosz zamącic. 

A przy tym, ileż teatralnych 
wspomnień wiąże się z tą sztu
ką!... Na scenie krakowskiej 
„Sluby" mają bogatą historię: 

nie będąc zgrzybialemy starcem, 
pamiętam jednakże tej historH 
okres bardzo, bardzo dlugi. Pa
miętam „Sluby", grane jeszcze 
niemal jako wspólczesną kome
dię; jeżeli się nie mylę, w zwy
czajnych sukniach i surdutach, 
w obojętnej ramie jakiegoś ba
nalnego, tekturowego pokoju -
i grane, mimo to, znakomicie. 
O stylu fredrowskim niewiele 
rozprawiano wtedy, bo ten styl 
byl jeszcze aktorom starszej 
szkoly czymś bardzo bliskim swą 
tradycją, w typach, w zacięciu, 

w traktowaniu wiersza. Naraz -
zeszlo się to, zdaje mi się, 

z otwarciem nowego teatru 
powial w gościnny dwór pani 
Dobrójskiej wietrzyk muzealny. 
Odkryto mianowicie wówczas, że 
jest to sztuka par excellence 
„stylowa"; ustalono ściśle datę, 

w której rozgrywa się akcja; wy
patrzono, jakie fotele, kantorki, 



szpinety mogly stać w pokoju, a miniatury i obrazy wisieć 
na ścianach; skopiowano wiernie z kostiumologii fryzul"y 
panien, rajtroczki Gustawa, halsztuki Albina; slowem każda 
figura mogla powędrować prosto do muzeum do gablotki. 
I stalo się, że na jakiś czas, przy doskonalej i bardzo 
uczonej stylizacji, zapodzial się gdzieś styl Fredry: bo styl 
Fredry, to przede wszystkim życie, a życia nigdy nie det 
się odtworzyć za pomocą rzeczy martwych. Pamiętam 

zwlaszcza jak przez mglę jedno takie przedstawienie, grane 
przez wybornych artystów, a zarazem jedno z najgorszych 
przedstawień „Slubów", jakie w życiu widzialem: z calego 
wieczoru zostal mi we wrażeniu tylko jakiś monstriictlny 
kok na glowie Anieli (zapewne bardzo wierny) oraz tupety 
i kurtki Gustawa, w których stylowe wiercenie kuperkiem 
pochlonęlo calą uwagę utalentowanego artysty. Na szczęście 
okres tego neofityzmu stylizacyjnego, w którym rekwizyt 
przytlaczal autora i poezję, minąl; nastało szczęśliwe przy
mierze czy też linia demarkacyjna pomiędzy duchem Fre
dry a duchem antykwarskim, a rezultatem jego jest usta
lenie tego trafnego stylu, który ujmując życie w niedzisiej
sze ramy, nie paraliżuje go wszelako i zostawia pole mlo
dości serc pod staroświecczyzną kostiumu. 
Mlodość! W tym tkwi bodaj czy nie największa część 

sekretu. Pamiętam także „Sluby", grane w pierwszorzęd

nych zespolach, ale w . których zsumowane lata obu ko
chających się par dawaly cyfrę zbliżoną do 200, jeżeli nie 
wyżej; i wtedy, mimo całego wysokiego artyzmu czego§ 
braklo przedstawieniu . .. Jest to jedyna z tych sztuk, w któ
rych latwiej pewne braki wykończenia nadrobić mlodością 
niż odwrotnie. 

Rola Anieli, tej „amoreuse" z polskiego dworku, jest 
osobli.wie trudna do zagrania. Aniela jest to najbardziej 
urocze wcielenie „woli bożej", jakie kiedykolwiek dreptalo 
na dwóch łapkach w literaturze polskiej: rola niewinno
-zmyslowa, harfa kobiecości, grająca za samym zbliżeniem 
męskiej dloni . . . Czegożbo nie ma w tej roli: i duma 
dziewicza, i tak drażniący erotycznie takt doskonale wy
chowanej panny, bierność hurysy, wdzięk, marzenie, poezja 
- i to polskie cielątko wreszcie, którego rasa rozpleniła 

się później tak szczęśliwie. Nieraz źałowalem, że tego ro
dzaju igraszki nie są u nas w modzie: bardzo bym pragnął, 
aby ktoś napisał dalszy ciąg „Słubów panieńskich", tak jak 
istnieje dalszy ciąg „Mizantropa", lub owe przemiłe fan
tazje Juliusza Lemaitre „na marginesie" klasycznych arcy
dziel. 
Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1949 r. 

JULIUSZ KLEINER 

A ja ci radzę - wypogódź swe czoło, 
Ni.e bądź Gustawem - lecz kochaj wesoło. 

Nie sentencja Andrzeja Maksymiliana Fredry o mężczy
znach i bialogłowa.ch, o rozumie i afekcie, powinna sta
now1c motto „Slubów panieńskich", ale te slowa Radosta 
wypowiedziane przy pierwszym pojawieniu się Albina. „Nie 
bądź Gustawem" - oczywiście Gustawem z „Dziadów". 
Bo „Sluby" są odpowiedzią na „Dziadów" część drugq 
i czwartą, które może nie darmo dwukrotnie jeszcze przy
pomina poeta, zawsze w związku z płaczliwą postacią 

Albina smętnie kochającego: Klara, po raz pierwszy odzy·· 
wając się na scenie, przemawia do Albina stylem i rytmem 
„Dziadów" części Il („Na wezwanie takie dzielne, Powtó
rzone po trzy razy, nawet duchy nieśmiertelne ( .. . ) Stają 

wladcy brać rozkazy"); Gustaw w tymże stylu i rytmie 
wyszydza Albina („Chodzi, lazi cień Albina, Płacze diabli 
wiedzą czego! Pięćdziesiąt lat Jęczy, szlocha, Pięćdziesiąt 

lat wzdycha, kocha"). 

Gustaw z „Dziadów" to dla Fredry reprezentant niszczą
cej bezpotrzebnie, bolesnej miłości, która skazana jest 
z góry na przegraną. Przeciwstawia mu więc drugiego Gu
stawa, który wie również, co to miłość (wie nawet dobrze, 
jakie są romantyczne teorie milości), ale który kocha we
solo, radośnie i zwycięsko, z przedsiębiorczością bujnego 
temperamentu mlodzieńczego, z pomyslowością figlarnego 
a jasnego rozsądku. On tylko zwyciężyć zdola, nie wzdy
chający Albin. Albin w myśl konsekwentnego rozwinięcia 

zalożeń powinien by z niczym odejść, i tego by się widz 
spodziewal; logika tradycji komediowej kazala mu laskę 

wyrządzić; zwycięstwo Albina wszakże jest tylko drugim 
zwycięstwem Gustawa. 

Ażeby wspólcześni rozumieli przeciwstawienie miłości 

w „Slubach" uczuciom sentymentalno-romantycznym, podo
bieral Fredro imiona znane z literatury współczesnej; Gu
stawowi dal imię bohater „Dziadów" Albinowi kochanek 
z dwu sentymentalnych utworów Kasperowskiego, z któ
rych jeden, „Zale Elwiry", przedstawial rozpacz kochanki 
niepocieszonej po stracie Albina, drugi (drukowany tylko 
częściowo w „Rozmaitościach lwowskich" opiewał „Cier
pienia Albina". Klara i Aniela imiona otrzymaly po senty
mentalnych bohaterkach Korzeniowskiego. W Albinie spa-



rodiowal Fredro mi!ość sentymentalną; ale jako artysta 
prawdziwy na tym nie poprzestał - stworzy! wlasny ide~l 
uczuć w osobach Gustawa i Anieli, ideal tak za serce 
chwytający, że móglby się w tych kreacjach antyroman
tycznych zakochać romantyk. 

„Sluby panieńskie" i „Zemsta" jako ko
medie antyromantyczne. Wroclaw 1956. 

. KAZIMIERZ WYKA 

„Sluby panieńskie" rozgrywają się w otoczeniu społecz

nym najbliższym sercu poety. Dotyczą one spraw, które po
ciągały zawsze Fredrę, wielbiciela spokojnej milości i uro
ków życia rodzinnego. Otoczenie „Slubów panieńskich" ta 
dodatnia i kulturalna sfera szlachecka. żadna nieczysta 
sprawa majątkowa, żaden posag, fundusz czy spadek, który 
by przymusza! Fredrę do ukazania, jakto naprawdę wy
gląda! obyczaj małżeński owego czasu, nie staje w tej ko
medii jako przeszkoda między mlodymi. Skutkiem tego 
mógl poeta skupić całą uwagę na głównym problemie psy

chologicznym tej komedii. 

Problemem tym jest budzenie się milości. Pokazane ono 
zostało w świetle dwóch stylów obyczajowych milości. Ro
mantyczno-sentymentalny styl Albina poeta ośmiesza, 

przeciwstawiając mu męski styl milości Gustawa. Komedia 
oparta jest na bardzo zręcznej i dowcipnej intrydze ma
jącej dowieść, że milość w stylu Albina nie prowadzi do 
zdobycia serc niewieścich, natomiast milość w stylu Gu
stawa lamie wszelkie przeszkody. Te przeszkody nie sq 
co prawda zbyt trudne. Oto dwie przyjaciółki: dobra i roz
sądna Aniela, przekorna i sprytna Klara, zawarły śluby 

panieńskie, polegające na tym, że żadna z nich za mąż 
nie wyjdzie, ponieważ mężczyźni nie są ich godni. Gu
staw, udając milość do innej kobiety, wtajemniczając 

w swoje przeżycia i przeszkody Anielę, budzi jednak uczu
cie w jej sercu i przekonywa ją o nierozsądku podobnych 
ślubów. 

Calą uwagę Fredro skupia na analizie tych dwóch mi
łości oraz na znakomitym psychologicznie przedstawieniu 
występujących postaci. Obok czwórki mlodych nie mniej 
prawdziwi i zabawni są stryj Gustawa Radost i mat.ka 

Anieli, pani Dobrójska. Gustaw to młodzieniec dosyć lekko
myślny, trochę krętacz i lekkoduch. Na jego wady i potknię
cia Fredro spoziera pobłażliwie, ponieważ nie inaczej wy
glądały jego wlasne zabawy i sukcesy towarzyskie w mlo
dych latach. 

Inaczej przedstawia się rozsądna, dobra i naprawdę ko
bieca Aniela. Klara natomiast to „charakterek". „Każ się 

podkuć bracie" - w samym zakończeniu komedii powiada 
do Albina Gustaw. Znaczy to - będziesz musial cale życie 
chodzić po nielatwej i śliskiej drodze z taką żoną, jak 
Klara, więc jak koń na gołoledź, podkuj się ostro. Albin 
wreszcie to postać sztuczna i nieciekawa, wymierzona prze
ciwko stylowi romantycznej milości. Ten styl pokazuje Fre
dro w stanie karykaturalnym jako ustawiczne żale i za
wodzenia, polączone z osobistym niedołęstwem. Do samego 
końca komedii trudno uwierzyć, by Albin swymi zaletami 
osobistymi mógl zjednać Klarę. Za tymi zaletami na pewno 
kryją się pszeniczne i urodzajne wlóki. 
Różnica dwóch stylów milości pokazana jest w akcji 

„Slubów panieńskich" w ten przede wszystkim sposób, że 

płaczliwie-romantyczny Albin już dwa lata wzdychał do 
Klary i niczego nie wskóral, natomiast Gustaw, mimo po
pełnione przez siebie błędy i nietakty, błyskawicznie ZdO-:

bywa to, na co przyjacielowi 
dwóch lat było za mało. Fredro 
celowo nadal Gustawowi imię 

bohatera „Dziadów", gdyż pragnąl 
milości romantycznej przeciw
stawić styl milości odpowiada
jący jego pojęciom. Bylo to mo
żliwe pod warunkiem, że sytu~ 

acja obydwojga mlodych będzie 

inna aniżeli w „Dziadach". Anie
la i Gustaw równi są stanem, 
prawdopodobnie równi mająt

kiem i wykształceniem. 

Ponieważ dzięki temu usunąl 

Fredro ze „Slubów panieńskich'' 
możliwości dramatycznych kon
fliktów, jakimi nasycona jest 
„Zemsta", mógl on osiągnąć to, 
co stanowi glówny urok i czar 
„Slubów panieńskich" - poety
zację milości. Przez poetyzację 

milości rozumiemy artystyczne 
podkreślenie i uwypuklenie przez . 



pisarza tego, co w tym uczuciu jest poetyczne, pelne pięk
na i radości. Fredro nie poetyzuje miłości nieszczęśliwej 

i bogatej w konflikty, ale miłość taką, która rozgrywa się 

bez większych przeszkód zewnętrznych. Dlatego może on 
z cieplym sentymentem, humorem i poblażaniem patrzeć 

na przeżycia młodych serc i humor ten oraz sentyment na
rzucić w i dzowi. 

A na liza uczucia miłosnego zostala przeprowadzona przez 
Fredrę w „Slubach panieńskich" z subtelnością i prawdą 

nie znaną dotąd scenie polskiej. Ponieważ pisarzowi nie 
chodziło o to, jak romantykom, ażeby ukazać miłość jako 
element buntu przeciwko rzeczywistości czy symbol walki 
o nowe formy życia, zasięg tej analizy nie może się swoją 

głębią równać z „Dziadami wileńskimi" Mickiewicza. Na
tomiast wiedzę poetycką o uczuci ach ludzkich, sposobie ich 
powstawania i przebiegu Fredro posunąl naprzód w lite
raturze polskiej jak nikt oprócz niego ze współczesnych 

Mickiewiczowi i Słowackiemu. 

Historia literatury polskiej, 1953. 

JAN KOTT 

We wszystkich przedstawieniach „Slubów" , jakie pamię

tam, zawsze plątał się po scenie smutny, ponury i łzawy 

Albin, Albin n a s e r i o. I zamiast bawić i rozśmieszać, 

irytował i drażnił, bo Albin kochał i był smutny poza 
czasem, poza epoką, poza historią i jakimkolwiek rzeczy 
wistym stylem obyczajowym. A przecież to dworek szla
checki pod Lublinem na trzy lub cztery lata przed po
wstaniem listopadowym. Dlaczego Albin jest smutny? Dla
czego jest chodzącą fontanną? Ma przecież wioseczkę swoją, 

i to nielichą, jest dobrą partią, ma zgodę ojca Klary, a pa
nienka przecież tylko trochę dziwaczy. Albin jest smutny 
i leje fontannę łez, bo czwarta część „Dziadów" zawędro
wać musiała na tę wioskę lubelską, a pewno gdzieś tam 
na pólkach przechowała się osiemnastowieczna „Nowa 
Heloiza", a może nawet i „Werter". Albin jest dla Fredry 
sentymentalnym i romantycznym kochankiem, który pannę 

uwodzi według nowej mody poetyckiej, jakiej Fredro ser
decznie nie znosił i zdrowo sobie z niej pokpi wa. Albin 
jest wydrwieniem romantycznej miłości, tak jak ją Fredro 
rozumiał. ( . . . ) 

Myślę, że i imię Gustawa wybrał Fredro nie bez kozery, 
że w tym dworku pod Lublinem pokazał po prostu dwa 

sty le obyczajowe, dwa sposo by uwodzenia, na smutno i na 
wesoło . Gustaw, „laleczka w arszawska", tęgi kawal urwi
połcia i hu laki, do biera się do panny po napoleońsku . Wy 
chował go przecież Radost, stryjaszek, co też niejedną ma 
na sumieniu i dobrze pamięta miłosny styl Księstwa War
szawskiego. 

Teraz już mamy cale malowidło, nagle r y suj e się cala 
epoka, stają przed nami żywi ludzie i wszystko robi się 

ogromnie zabawne. 
Bo przecież nie są na serio ani śluby panieńskie, ani 

miłość Gustawa, który po przetańczonej nocy „Pod Zlotą 

Papugą" od śniadania do podwieczor_ku, przy pomocy bar
dzo prostego „magne tyzmu" rozkochuje w sobie Anidę . 

Boy m ial rację, kiedy pisal, że najzabawnie j sze w tej sztu
ce jest to, iż Gus tawowi wydaje się, że sam zdobył pannę, 
kiedy tymczasem Radost z panią Dobrójską już dawno 
wszystko ułożyli. 

Jak wam się podoba. Spotkanie Pierwsze 
Warszaw a 1955. 



STANISŁAW DĄBROWSKI 

Gdy przeglądamy dawne repertuary teatrów prowincjo
nalnych, zastanawia nas fakt, że dyrektorzy i aktorzy z ta
kim szacunkiem odnosili się do „Ślubów panieńskich" -
gdJJ bowiem nie wahano się wystawiać innych komedii Fre
dry „śluby" byly uważane za „tabu" - byla to komedia 
w y ż s z e g o r z ę d u, którą można bylo na scenie reali
zować śmialo tylko wówczas, gdy się mialo w zespole od
powiednich wykonawców. - I w poważnych teatrach la
tami odkładano tę komedię, czekając na zaangażowanie 

dobrego Gustawa czy Anieli. 
Po pierwszym okresie, gdy teatry warszawski, lwowski 

i krakowski ukazały na scenie „śluby panieńskie" z więk
szym czy mniejszym powodzeniem, grano je przez kilka
naście lat - później w połowie 19 wiektL jakby odsunięto 
je z repertuaru - może zaważyło tu powodzenie sztuk 
modnego wówczas Korzeniowskiego - przywróciła scenom 
ich wtórne i już nieustające ich powodzenie okoliczność, że 
role w „Ślubach" oceniali aktorzy i aktorki jako popisowe 
i niezwykle sympatyczne dla widzów, a byl to okres, gdy 
publiczność ceniła artystów grających role s y mp a ty cz
n e ! 

I jeszcze przyszedł moment, że Modrzejewska w roli 
Anieli odkryla przed publicznością i krytyką caly sezam 
bogactwa tej postaci, nieznany dotychczasowym wyko
nawczyniom - roli majaczącej dotychczas tylko w cieniu 
figlów czupurnej Klary, zdobywającej niepodzielnie całko

wity poklask w tej komedii . .. 
śluby panieńskie w blaskach dawnych 
kinkietów, Łódź Teatralna - 1947-1948 
nr 5 

Inspicjent: 
JULIA BOMBOR 

Sufler: 
JULIA BOMBOR 

Kierownik techniczny: 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

Oświetlenie: 

SYLWESTER KOWALCZEWSKI 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej: 

MIECZYSŁAW ARNDT 
i MODESTA JÓŻWICKA 

fryzjerskiej: 
STEF AN JENSZURA 

malarskiej: 
WŁADYSŁAW GACKI 

stolarskiej: 
PIOTR KUSNIERZ 

Rekwizytor: 
FELIKS HEINRICH 

Redakcja programu: 
BOŻENA WINNICKA 

RSW „Prasa" Bydg„ zam. 3444/62, nakt. 3000 szt. W6/1794 



Bieżący repertuar: 

J . W. GOETHE: 

„Ifigenia w Taurydzie" 

Teatr Kameralny 

W przygotowaniu: 

W. WISZNIEWSKI: 

„ Tragedia optymistyczna" 

Teatr Polski 

G. ZAPOLSKA: 

„Skiz" 

Teatr Kameralny 

Pr o g r a m nr 2 (15) 


