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MAGNETYZM SERC? 

Ach , nie wierz zresztą tej pieszczocie wzroku 
Gdy zwolna sunąc spocznie w twoim oku ' 
Tej drżącej dłoni, kiedy ciebie bliska ' 
Nie wierz głosowi, co się w serce wci;ka, 
Lecz własne czucie niech się wiarą stanie: 
Ta czułość tęskna, to błędne żądanie, 
A zwłaszcza pociąg, nieodmienny losem -
Równego czucia jest tylko odgłosem. 
Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone. 
Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 
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 drugiej tonie. 
I cóż to, powiedz, zaraz w pierwszej chwili 
Wzbudziło we mnie tę ufność ku tobie? 

(„Śluby panieńskie", akt IV, scena 3) 

Magnetyzm to teoria, której twórcą był lekarz w;c
de11ski F>w1cis:::ek Antoni Mrsmei· (17'.14-1815). Stąd 
owa teorin ·1wz11wana była mesmeryzmem i polegała net 
twierdze11iu, że w organizmach ludzkich istnieje fluid, 
który 'ntoŻ !l wy1vierać dodatni wpływ na inne organiz
my. Sira oddziaływanin zale.ieć miała od napięciCL sto.
nu uczuciowego, na.jwiększa we wzajemnej łączności 
1>11chających się o.~ób. 

Przekouan ie to było ni<:z·1cyk/e popu/a rne na vocvi t
Jw XIX 1v. 
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ALEKSANDER FREDRO 

Akwarela Henryka Rodakowskiego z r. 1846 

Jlteksander :JCrabia !łredro 

Aleksander Fredro jeden z najwybitniejszych kome
diopisarzy polskich ur. 20. VI. 1793 r. w Surochowie 
kolo Jarosławia, zmarł 15. VII. 1876 r . we Lwowie. Ród 
z którego pochodził w 1882 otrzymał tytuł hrabiowski. 
Ze strony matki pisarz był praprawnukiem poetki Elż
biety Drużbackiej. W 1809 r. wstąpił do armii Księstwa 
Warszawskiego, w kampanii napoleońskiej (1812-1814) 
brał udział w odwrocie spod Moskwy i bitwie pod Lip
skiem. Odznaczony został złotym orderem Virtuti Mili
tari i Legią Honorową. W 1814 roku powrócił z Paryża 
i w stopniu kapitana wystąpił z armii. Odtąd przeby
wał głównie w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia 
i we Lwowie. 

W latach 1824-1855 podróżował do Włoch i Paryża. 
Na terenie wschodniej Galicji dał się poznać jako dzia
łacz społeczny, posłował do Sejmu Krajowego. W 1829 
roku powołano go do warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. W 1873 roku został członkiem Akade
mii Umiejętności w Krakowie. 

Najwybitniejsze dzieła A. Fredry powstały w pierw
szym okresie jego twórczości (1817-1835). kiedy napisał 
utwory: „Zrzędność i przekora" (1822), „Pierwsza lep
sza" (1824). „Nikt mnie nie zna" (1826). „Dyliżans" 
(1827). „Gwałtu co się dzieje" (1826) oraz takie komedie 
wybitne jak: „Mąż i żona" (1822), „Pan Geldhab" (1821), 
,,Cudzoziemszczyzna" (1824), „Damy i huzary" (1825), 
a przede wszystkim arcydzieła komediowe: „Pan Jo
wialski" (1832), „śluby panieńskie czyli magnetyzm 
serca" (1827-32) , „Zemsta" (1833), „Dożywocie" (1835). 

W latach 1835-1853 A. Fredro milczał jako pisarz, co 
do dzisiaj nie zostało dostatecznie naświetlone przez 
historyków literatury. Wiadomo jednak, że tłem tego 
milczenia był konflikt zachowawczych nastawień pisa
rza z pokoleniem młodych, rewolucyjnych romantyków, 
konspiratorów i niepodległościowców. Potwierdza to 
demagogiczny zresztą atak Seweryna Goszczyńskieg.o 
na A. Fre>drę. 
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Twórczość A. Fredry stała się częścią klasycznego re
pertuaru narodowego teatrów polskich. A. Fredro był 
znakomitym obserwatorem życia szlachty i jej obycza
jowości, co przedstawiał w sposób satyryczny, często 
karykaturalnie wyolbrzymiony. 

. Pisarz malował jednak swoje środowisko z humorem 
i sentymentem, pobłażliwie i wyba~zająco wytykał 
przywary i śm;e:.znostki szlacheckiego życia. 

Wybitną wartością sztuk A. Fredry jest jego język, 
wysoce artystyczny, prosty i jasny, potoc;my, obfitują
cy w wiele wyrażeń i powiedze1i o charakterze przysło
wiowym, njęty w ramy naturalnego i swobodnego 
wiersza. Pod tym względem „Śluby paniei1skie" słusz
nie nazwać można wspaniałym koncertem pięknej mo
wy polskiej. 

A. Fredro znany jest także jako autor prozy pamięt
nikarskiej, gawędziarskiej, aforystycznej: „Trzy p o 
trzy" (1880), „Zapiski starucha" (1880) oraz bajek , 
z których celniejsze i ogólnie znane to: „Osiołkowi w 
żłoby dano ... ", „Paweł i Gaweł" . 

Hrabia A. Fredro szczególnie w młodości , czasu swej 
żołnierki, pisywał również „wierszyki" niezwykle swa
wolne. 

.JAP 
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.VO TA .4.UTORA 

J>O CY.WARTEGO WYDANIA KOMEDII 

„śLUBY P.4.NIEŃSKIE '' 

l{omrdia mojci , „śluby pa11icńskie, czyli Magnetyzm 
Sf'J·ca "', była pl"zecfatawionn w teatrze lwowskim w 1·0 -

l:n I SJ.!, ri drnkiem oglo8zona w IV tnrnie moich lco
lliedii w 1okn 1834. 

W ki/Tra lat później zostałci bal"dzo ~Ir )Jnx tlmrwczo-
11a pr::izą na język francuslci. 1 7 sirr)Jll ia 181,0 r ol;n 
JJl"Z<'cfatriiuiono po raz 1>im·wsz11 w teall'ze d11 Gymnase 
Dmnwtiqne w Pal"yżn sztukę „Bocquct i s11n" czyli 1wi
tla/f za droga", komedię-wodewil w dwu aktach anto
,·ó1c: .W. ilf. Laurencin, Mare-Michel i E. 0abich r . 
W tej sztu.ce ułówny węzeł i kilka srrn IC'dwic nic co 
do !'/owa są 1c~ięte z mojl'j komdii „śluby pcrnieńskie". 

Piszę ~ę .1u tę diet t11ch, któ1·zy mnie o.~karżrtjq o 1w
/,/(lr/11Wfll!ie powyższej szf1tl:i fnrnc11.~bcj. 

A. Fredro 
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ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
CZ Y L I 

MAGNETYZM SERCA 
Komedia w pięciu aktach wierszem 

Pani Dobrójska 

Aniela 

Klara 

Radost 

Gustaw 

Albin 

Jan 

O B SA D A: 

„ 

HALINA CHORZEWSKA 

IRENA HAJDEL 

BOGUSŁAWA KOŻUSZNIK 

JAN ULRICH 

JERZY PIWOWARCZYK 

ANDRZEJ HOŁAJ 

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

Scena na wsi w domu Pani Dobrójskiej. 

Reżyseria: 

STEFANIA DOMAŃSKA 

Asystent reżysera: 

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

Kontrola tekstu : 

.LEOKADIA STARKE 

Scenografia : 

.JERZY KAŁUCKI 

Przedstawienie prowadzi : 

LEOKAD IA STARKE 



H. Chorzewska 
B. Kożusznik 

ZESPÓŁ 
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Reż. S. Domańska 

I. Hajdel 

„ŚLUBÓW 

J. Piwowarczyk 
A. Hołaj 

J. Ulrich 
M. Piotrowski 

ł'oto: B. Krasicki 

PANIEŃSKICH 11 
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CO MÓWIONO 
O » ŚLUBACH PANIEŃSKICH(( 

„śluby" ' są napisane w bardzo czystej io,1acji. Jest 
w nich powietrze, poezja i wielka niewymuszona ra
dość życia. Jeśli jej nie ma w aktorach, bardzo ją trud
no podrobić" . 

. Tan Kott: „śluba ale jakie". Przegląd Kul
turalny 1959, nr 44. -

W roli Gustawa uderzająca jest pewna siła i brawu
ra, główną zaletą roli Anieli, nadzwyczajna subtelnoś(: 
rysunku, delikatne cieniowane objawów uczuciowych, 
w Gustawie widzieliśmy jasną samowiedzę uczucia, 
przeciwnie w Anieli jest jakaś bierność, jakaś dziewi
cza nieświadomość , a obok tego niezrównana miękkość 
i wdzięk kobiety ... . 

Nie ulega wątpliwości, iż Aniela Fredry jest jedną 
z najwyborniejszy~h kreacji niewieścich w naszej lite
raturze. Pod względem doskonałej typowości oraz uro
ku poezji, który ją otacza, może być porównana chyba 
tylko z Zosią z „Pana Tadeusza". Mają one wiele 
w spólnych rysów". 
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Walery Gostomski: Arcydzieło poezji pol
skiej. Warszawa 1904, str. 137-8. 

„Tak więc, niby na dane hasło zaczęło się podciąga
nie „Slubów" i ich świata - do wszystkich cnót i idea
łów narodowych. Rzecz była by dość niewinna, gdyby 
znów nie była połączona z fałszowaniem Fredry. (. .. ). 
Akcja ta osiąga najwyższe natężenie w osobie Gucia. 
( ... ). Sądzę, że dla młodego panicza rozko~hać pannę, 

która mu jest - po sprawdzeniu hipoteki - przez ro
dzinę przeznaczona, to nie jest znów taki akt woli ani 
sumienia". 

Tadeusz Żeleński-Boy: Obrachunki fre
drowskie, Warszawa 1956, str. 157-8. 

„Sama ewentualność istnienia typów w rodzaju Gu
cia ze „Slubów" lub Papkina z „Zemsty" - pasożytni

czych darmozjadów, równie pasożytniczych ciotek 
i stryjków, mecenasów czy protektorów - obraża nas 
głęboko i podważa wszystkie nasze wyobrażenia o ła
dzie i ustroju społecznym. Z typów takich obecnie 
trudno śmiać się zaiste, bo trzeba je usunąć, jako szlrn-· 
dliwą narośl na organizmie społecznym". 

Jan Nepomucen Miller: O nowy repertuar 
teatrów polskich. „Teatr" nr 1-2, 1946, 
str. 19-20. 
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„ ... można perwersyJme zamknąć oczy na subteln.~ 

analizę artystyczną rozwoju miłości i ukazanie jej róż

nych obyczajowych kostiumów i powiedzieć , że kome
dia ta obiektywnie oskarża dwór szlechecki jako śro
dowisko próżniaków i niedołęgów, żyjących z chłop
skiej pracy. Ale gdyby tę absurdalną perspektywę po
znawczą wobec „Ślubów panieńskich" przyjąć, trzeba 
by sb·ierdzić, że utwór takiego ujęcia czytelnikowi 
wcale nie sugeruje, można je tylko wywnioskować w 
sposób naciągany, drogą okrężną, a przy tym komedia 
tak zrozumiana całkowicie chybia celu, bo owe pasoży 

ty społeczne przez swój wdzięk i urok zdobywają nie
.odparcie sympatię czytelnika". 

Henryk Markiewicz: Wstęp do obrachun
klnv fredrowskich T. Boya Żeleńskiego j.w. 

.,Pragnąc pokazać całkowitą swobodę serc, Fredro 
usunął w cień wszystko, co jest rodzinnym, społeczn~'m, 
majątkowym rygorem wiążącym serca ludzkie. I to jest 
również realistyczną prawdą „Ślubów paniel1skich" , 
chociaż prawdą przez wyminięcie właściwego przeciw
nika młodych serc - majątków i kontraktów tabular ·
nych. Ponieważ kontrakty te po szufladach nie warczą 
przeciwko dwom parom młodym, panuje w komedii 
bezwzględna swoboda serc··. 

Kazimierz Wyka: Przedmowa do Pism 
wszysl.kich A. Fredry, PIW 1955, str. 123. 

Nie: daj władać, rządzić sobą. 

A rząd tobie sam przyzna: 

Nie nudź płaczem i żałobą, 

A zwyciężysz jak mężczyzna 

Sluby panieńskie, akt li se. I 



ZESPOŁ ADMINISTRACYJNY PTZ 

Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 

Kier. Organizacji Widowni: Barbara Matraj 

Kier. Działu Ogólnego: Maria Misiaszek 

Gł. Księgowy: Bogumiła Mucha 

Kler. Zaopatrzenia: Elżbieta Grzebalska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY PTZ 

Kitr. Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny: Albin Bryła 

Kier. Prac. Modelarskiej: Janusz !=:ołtysik 

Kier. Prac. Malarskiej: Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stan. Masłowski i Marian Dąbek 

Akustyk: Maciej Kędzierski 

Kier. Prac. Krawieckiej Męsk.: Adam Szymański 

Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina Rostowska 

Kier. Pracowni Stolarskiej: Jan Ciszowski 

Kier. Pracowni Perukarskiej: Katarzyna Rzepka 

Rekwizytor: Maria Marcinkowska 

Pomoc Kraw.: Janina Zientara i Maria Gołąb 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów w kasie Teatru od 
godz. 18-l!l. Organizacja widowni, kasa - telefony: 

6-11-27' 6-20-94. 
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SZKIC DEKORACJI J. KAŁUCKIEGO 
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