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Do no szych Widzów 
Drodzy Widzowie, dziesięć lat temu, w drugim roku swe.

jej działalności, w styczniu 1957 r. Was~ Teatr .wyst~w1ł 
Sluby Panieńskie. Była to po Lekarzu Mimo Woli Mohera 
i Wiele Hałasu o Nic Szekspira, trzecia premiera Waszego 
Teatru. Nie był to zestaw przypadkowy. Molier, Szekspir 
i Fredro weszli na trwałe do repertuaru Teatru: sztuki tych 
autorów grywaliśmy wielokrotnie. Pamiętacie zapewne 
Drodzy Widzowie komedie Fredry w wyikcmainiu Waszego 
Teatru: po Ślubach Panieńskich, Pan Jowialski, Godzien Li
tości, Zemsta„. 

Po dziesięciu latach wracamy do Ślubów, chcemy tę uro
czą komedię znów, choć w nowej szacie, w nowej obsa
dzie zaprezentować Naszym Widzom. W ciągu dziesięciu 
lat ~yrośli nowi, którzy jej wówczas nie widzieli, zwłaszcza 
młodzież szkolna, a wierzymy, że starzy obejrzą ją z przy
jemnością jeszcze raz ... 

W Ślubach z przed dziesięciu lat grali aktorzy, którzy do 
dziś są w teatrze, których dobrze znacie: Irena Skwierczyń
ska (pani Dobrójska), Władysław Osto-Suski (Radost), To
masz Mościcki (Gucio), Jerzy Próchnicki (Albin), Barbara 
Kołodziejska (Klara). Z tych którzy odeszJi, pamiętacie mo
że Krystynę Łodzińską - uroczą Anielę, Irenę Malarczyk 
- zadziorną Klarę, Andrzeja Grzybowskiego i Bogdana 
Łysakowskiego w roli Gucia i Andrzeja Konica w 1rnli 
Albina.„ 
Reżyserował wówczas śluby nieodżałowanej pamięci, 

zmarły przed kilku laty, znakomity aktor, reżyser i pedagog 
Stanisław Daczyński. Oto co pisał, między innymi w ów
czesnym programie: 

... Sluby Panieńskie... Cóż za wspomnienia! To arcydzie
ło polskiej literatury komediowej działa na mnie jak ko
kaina na narkomana. Największą i najgłębszą rozkoszą 
były dla mnie Śluby w czasie okupacji niemieckiej 
(r. 1941--44), kiedy w cichym, niedużym pokoju - już ja
ko tzw. profesor .- przerabiałem je z moimi podopieczny
mi i to nie byle jakimi - bo: z Mrozowską, Łapickim, Bu
gajskim, Berwińską, Rachwalską itd. Ileż radości i wyt
chnienia dawała mi każda z nimi spędzona godzina! Wo
koło Gestapo i terror, policja niemiecka! - a my? Jakby 
o niczym nie wiedząc pochłanialiśmy ten nieśmiertelny 
tekst, który unosił nas gdzieś w cudowne zaświaty pozwa
lając, choć na kilka godzin zapomnieć o straszliwej rzeczy
wistości. Szczęśliwa w swym nieszczęściu Polsko, która 
wydałaś na świat takiego Geniusza, co wszystko rozbrajał 
i o wszystkim pozwalał zapomnieć, choć na chwilę". 

Wal.'to wspomnieć, że z nazwisk okupacyjnych uczniów, 
których wspomina Daczyński, dwa wiążą się z Waszym 
Teatrem: Krystyna Berwińska jest jego Kierownikiem Li
terackim i reżyserem, a Stanisław Bugajski właśnie wyre
żyserował spektakl Ślubów, który dziś Naszym Widzom 
prezentujemy. 
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ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

Fragmenty z przedmowy 
do pamiętników Fredry 
„Trzy po trzy" 

... Fredro jest najmilszym dla mnie pisarzem polskim. Są 
inni, czcigodniejsi, niewątpliwie więksi, nieśmiertelniej
si, głębsi i górniejsi - nie zmieni to jednak, że on dla 
mnie jest najmilszym. 
Może dlatego, że niema chyba drugiego, w większym 

stylu, u nas pisarza, któryby wyrastał „tak bez reszty" 
z pnia polskich instynktów. Cała łatwość, zdolność a nie
przeuczoność polskiej natury, dar wydobywania siebie 
i swojej wartości - z pędu improwizacji: jakiś impet, wy
nagradrzający pracę i trudy, jasność, słoneczność, urodzajna 

bujność i taka krystalizacya duszy, że idrzie od niej rzeźka 
woń, jak od dojrzewającego łanu żyta: - to wszystko, co 
z bliska i z oddali daje wyobraźni naszej obraz Polski 
i polskości - to się odbija postokrotnie w twórcz.ości Fre
dry i wiąże go z duszą ojczystych .pokoleń ... 

* * • 

Fredro, to wieś polska, - a w tej wsi - dwór. Pałac, 
czy modrzewiowa świetlica, ale zawsze ten rodowy, odwie
czny schron nad szlachecką głową, otoczony mniejszym 
czy większym ogrodem, stodołami, krowiarnią i stajnią, 
świecący w dal białymi słupami murowanych gumiennych 
węgłów, widny z horyzontu aleją topoli lub białodrzewia. 
- Wieś ta, dwór, ściany, kominki, robótki na stołach, sta
re meble, portrety tak są zrośnięte z akcyą Flredrowskich 
sztuk, że choć o nich niewiele mowy, to przecież nie spo
sób jest po ludziach, po rozmowach, po trybie myślenia 
bohaterów nie rozeznać, że to wszystko się dzieje pod sta
roświeckim, dawnym, czcigodnym dachem, że zapach pól 
i tradycya domowa wyciska piętno na duszach, na uczuciu, 
no i na świecie pojęć ... 

„ .................. „„ .... „ .... „ .... 

Boy-Żeleński 
o „Ślubach Panieńskich" I 

Fredro, to wielka poezja polska: nie ta zrodzona z nie
woli i męki, wmio.s ła, natchniona i obłąkana w SWOJeJ 
monomanii, nie ta której duch narodu zawdzięcza swoje 
ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzywienie zarazem: ale 
ta Polska odwieczna, po której ów epizod krwi i hańby 
spłynął nie znacząc na niej śladów, tak jak spłynął bez 
śladu po glebie oranej przez polskiego chłopa: ta Polska, 
która otwiera nam ramiona dzisiaj. Tę niepożytą polskość, 
jaka kryje się w uśmiechu Fredry, niedość rozumiano za 
jego życia, nie prędko zrozumiano ją i po jego śmierci. 
Pojęcie wielkości, poezji, utożsamiało się z wyrazem bólu 
narodowego lub nawet z jego gestem i niejeden wieszcz, 
nie zawsze nawet najczystszej wody, który górnie rozdzie
rał szaty nad losem ojczyzny, przesłonił tedy Fredrę na
szemu sercu i pamięci. Fredro szat nad ojczyzną nie roz
dzierał, bo on nią był: najgłębiej może, bo bezwiednie. 
I był jednym z największych polskich artystów, tym któ
rego nazwisko możemy bez cienia szowiniz.rnu, pos.tawić 
obok pierwszych nazwisk świata. 

• • • 



Urok Slubów działa zawsze niezawodnie. To nic, że się 
je obeszło ze wszystkich stron i opisało na wszystkie spo
soby, że się je widziało od dziecka ileż razy, że się prze
czytało - o zgrozo! - wszystko, co o nich wymędrkowano. 
Nie potrafiła zatłamsić tej sztuki cała nadbudowa jej ko
mentatorów i apologetów, choć Bóg wie, że robili, co mo
gli „w tej mierze", mówiąc po fredrowsku: nie zaszkodziły 
pękate rozprawy o Slubach panieńskich jako o „komedii 
narodowej": nic - nawet nuda stu lat komentarzy - nie 
potrafi zniweczyć wrażenia lekkości, pełni wdzięku. Bo mi
nęło (jak ten czas leci) z górą sto lat od powstania Slubów: 
od tego czasu ileż razy księżyc obrócił się złoty, regulując 
bicie panieńskich serduszek: zmieniły się wiele razy oby
czaje, konwenanse, mody, style teatralne, odpadły całe po
kłady tynku, jakimi starano się niekiedy powlec tę kome
dię. Jest ona dzisiaj dla nas czystszą formą niż kiedykol
wiek, słucha się jej prawie muzycznie, niby jakiej opery 
Mozarta. 

Ten sposób słuchania wskazywałby konieczność pewnych 
warunków interpretacji. Każda rola jest tu jak gdyby par
tią wokalną: sceny zbiorowe układają się w tercety, kwar
tety, sł0>wo staje się materiałem ekspresji muzycznej„ . 

• • 
Oglądać Sluby Panieńskie na scenie jest zawsze rozkoszą. 

Sam dialog WYStarczyłby, aby z tej komedii uczy,nić feno
men. Ten dialog wierszem, którego wiersz ani na chwilę 
nie obciąża, ale dodaje mu skrzydeł, punktuje bogactwem 
rytmów, przepaja dowcipem, werwą: ta niewinna intryga 
pleciona tak lekko i misternie, snująca się poprzez kilka
dziesiąt scen, z których jedna rozkoszniejsza jest od dru
giej: ten zmysłowy fluid, jaki emanuje z dziewiczej po· 
staci Anieli, - wszystko to czyni Sluby Panieńskie niepo
równanym kąskiem dla smakoszów. Niech nam tylko nie 
wmawiają zbyt gorliwie nasi sarmaccy estetycy i morali
ści, że Gucio jest W'ZOrem Polaka i obywatela, a Aniela 
kandydatką na polską matronę: niech uczą się obcować 
z Fredrą jak z przedziwnym artystą, niech teatr ogrzewa 
go stale swą miłością i swym życiem, a ręczę że publkz
ność nasza coraz bardziej będzie wrastać w serdeczny kult 
Fredry . 

•••••••••••••••••••••••••••. „ .... „ .... 
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Gustaw - Jarema Drwęskt 

Jan - Robert Rogalski 

Aleksander Fredro 
fragmenty Ślubów Panieńskich 

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, 

Żyję szczęśliwy ri w lubym zamęcie 

Swiat do podziału pociągam w objęcie. 

Wierz mi, są dusze dla siebie stworzone: 

Niech je w przeciwną los potrąci stranę, 

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. 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 

Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza, 

Jeżeli zatem mam zaradne siły 

Ogień swój własny w obce przelać żyły, 

Dlaczegoż miałbym w pięknej, młodej duszy, 

Czystej, jak śnieżek, co świeżo przyprószy, 

Przez silną wolę, pałające tętna 

Własnego czucia nie wycisnąć piętna? 



Ach, być kochanym, wszyscy szczęściem gioszą: 

Mym zdaniem, kochać jest większą rozkoszą -

Los kilku istot zrobić swoim losem, 

Czuć i żyć tylko drogich dusz odgłosem, 

Dla dobra innych cenić własne życie, 

Dla nich poświęcić każde serca bicie, 

Swiatem uczynić najmniejszą zagrodę, 

Tam mieć cel życia i życia nagrodę 

I kończąc cicho wytknięte koleje, 

Za grób swój jeszcze przeciągnąć nadzieje .•. 

STANISŁAW BUGAJSKI 
REŻYSERUJE GOSCINNIE SLUBY. 

„.„ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ze wspomnień 
Wincentego Ra packiego 

- Stary Fredro dzisiaj w teatrze? 

- Co? Jak to? Dlaczego? - pytają. 

- Nowakowski go uprosił, aby przyszedł zobaczyć syna je-

go w Slubach panieńskich. 

- Co ten syn grać będzie? 

- Albina. 

- Bagatela ! Toż to fakt niezwyklej doniosłości. 

Ten, który zdołal osiągnąć tak wielki zaszczyt, był sy· 
nem Jana Nowakowskiego, twórcy Cześnika z Zemsty, dla 
którego stary Fredro żywił uczucie niewygasłej wdzięczno.~
ci. Młodzieniec wracał z zagranicy, gdzie na wzorach nie
mieckich doskonalił się w sztuce aktorskiej. 

Trzeba bylo mieć duże laski u sędziwego nestora naszej 
komedii, aby go wyciągnąć z zacisznego dworu do teatru 
i to jeszcze na własną jego sztukę. 

Dokazał tego stary Nowakowski. Cala prawie 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 pisalem dla artystów, a nie dla błaz
nów - zatrzasnął drzwiami loży i wszedł do karety, kazał 
się szybko wieźć do domu. 

- Co się stało? Co to było? 

PubUczność nie mogla się zorientować w wynikłym stąd 
chaosie. 

Oto stało się to, że Albin, ocierając chustką łzy z oczu 
kapiące, począł też chustkę wyżymać, niby praczka mokrą 
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. 

...„ ••••••••••••• „„ ............ „ .... 



Czy wiecie, że ... 

........................................ 

. „ Wasz Teatr ma w swoim repertuarze prócz Slubów 
panieńskich, Wrogów Gorkiego, Pigmaliona Shaw'a, Zielo
nego Gila Tirso de Moliny oraz Chłopów wg Reymonta ... 

• • • 

•.• najbiiższą premierą Waszego Teatru będzie dramat 
Szekspira Romeo i Julia· .. 

• • • 
... W maju w dniach Oświaty Książki i Prasy aktorzy 

Waszego Teatru brali udzial w Licznych imprezach na tere
nie województwa i Warszawy. 

* * * 

.•. w końcu maja i na początku czerwca Wasz Teatr wy
stąpił gościnnie z Chłopami w Lublinie, Zamościu i Cheł
mie Lubelskim. Przedstawienie spotkało się z serdecznym 
przyjęciem publiczności .•• 

* • • 

.•. dnia 11. VI. 67 r. odbylo się w Warszawie setne przed
stawienie Chłopów uczczone przez zespól lampką wina, 
a raczej „szklanką wódki" i razowym chlebem. 

• • • 
.•. 18 czerwca odbyło się na stadionie sportowym w Siedl

cach przedstawienie Zielonego Gila. Spektakl ten zainaugu
rował działalność plenerową nowo wybudowanej sceny na 
Stadionie. 

* • • 

..• Zgodnie z tradycją odbyło się 2 lipca w dniu Swięta 
Spółdzielców plenarowe przedstawienie na rynku w Na
sielsku. Grany był Zielony Gil. 

• * • 

..• W końcu lipca Teatr dal kilka gościnnych przedsta
wień Zielonego Gila w Z(Lkopanem. 
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