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Teatr im . Wo.icicch a Bog·usławskicgo w 1\:aliszu 
Odznaczony Orde rem Sztandaru P racy I Klasy 

Aleksander Fredro 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 



1793 

GŁÓWNE DATY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

ALEKSANDRA FREDRY 

Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hrabianki Dem
bińskiej, przychodzi na świat w dniu 20 czerwca w majątku ro
-dzint1ym Surchowice w ziemi przemyskiej (nie wykluczone, że był 
starszy o dwa lata). 

1805 Pierwsza próba twórczości teatralnej : dziccic;ca komedyjka „Strach 
nastraszony". 

1817 Pierwsza - bez powodzet1ia - wystawiona komedia (Lwów, 
10 marca) „Intryga na prc;dce'', nie publikowana przez pisarza. 

1818 Pierwsza publikowaua i z powodzet1iem grana komedia „Pan Gelcl
hab" (prapremiera Warszawa, 7 października 1821). 

1826 Pierwsze wydanie zbiorowe· „Komedii Aleksandra hr. Frcdra" 
(Wiedeó. i Lwów 1826- 1838, t. 1- 5). 

1832-1835 Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry „Zemsta'', „śluby 
panieńskie", „Pan Jowialski", „Dożywocie". 

Hl35 W krakowsk<in1 „Pamic;tniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się roz
prawa Seweryna Goszczyńskiego pt. „Nowa epoka poezji polskiej", 
uważana przez wspólczesnych za główną przyczynq zamilknic;cia 
Fredry. 

1852 Po11owne rozpoczęcie twórczości - data poda wa11a przez pisarza. 

1867 Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. „Ostatnia wola''. 

1876 W dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie. Zwłoki 
zostają złożone w grobach rodzinnych w kościele parafialnym 
w Rudkach. 
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Wojciech Natanson 

SLUBY PANIEŃSKIE 

Fredro nie by! biernym i nieczułym obserwatorem przemian obyczajowych, 
jakie przeżywała jego epoka; i kraj. Własne bolesne i trudne przeżycia, (lata 
miłości do Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej, miłości początkowo - jak sit: 
zdawało - beznadziejnej) mogły i musiały zaostrzyć jego spojrzenie. 

Wola rodziny - a nawet dwóch rodzin - (przede wszystkim rodziny uko -
chanej, Jabłonowskich) była główną i zasadniczą przeszkodą. Gdy wreszcie, 
po latach walki, cierpiet'l i wysiłków, przeszkody te zostały usunięte, poczucie 
szczęścia uskrzydlało twórczość poety i gruntowało świadomość, że swobodna 
decyzja młodych staje się prawdziwym fundamentem życia. Nawet choroba. 
coraz częstsze ataki artretycznych bólów, na które nie znano lekarstwa, nie 
zdo łały wstrząsnąć tym poczuciem. Nawet pisarski dramat Fredry, rozgory
czenie wywołane niezrozumieniem, nie zdołały go złamać. 

Nie trudno zrozumieć, że walka przeciw narzucaniu mlodym woli prze~ 

rodziców czy opiekunów interesowała wczesną (ale i późn iejszą) twórczośr. 

autora „Zemsty", „Odludków i poety", oraz „Wielkiego człowieka do małych 
interesów". Wacław w „Zemście" niecierpliwie wysłuchuje (a nawet przery
wa) oracje Rejenta w sprawie cnoty, opartej na narzucaniu woli rodziciel
skiej. Jeszcze wcześniejszy i ostrzejszy jest bunt w „Odludkach i poecie", 
w sprawie Edwina, kochającego córkę oberżysty, który nie chce o nim s!yszeć. 
Co do utworów z ostatniego okresu życia w „Wielkim człowieku do małych 
interesów" (którego aktualność staje się coraz wyraźniejsza i pełniejsza), mlo 
dzi ludzie sami chcą rozstrzygać i decydować o swych losach. niektóre panny 
same już dobierać zaczynają mężów, jakby przeczuwając epoke feminizmu. 

Jak na tym tle rozumieć problemy miłosne komedii, jaką są „Śluby pa-
11iet'lskie"? Myślę, że w każdym wierszu tego utworu kryje się poczucie szczę
ścia - nie narzuconego - lecz samodzielnie wywalczonego. Stanisław Koź

mian, dyrektor krakowskiego teatru powiedział o twórcy „ślubów", że ura
tował Polaków od powszechnej melancholii. Istotnie, Źastrzykiem uzasadnio
nego optymizmu, musiały być dla widzów spektakle „Zemsty" i „Śiubów", 
gdy otwierał nimi nową erę pracy teatr podwawelski, subwencjonowany skła
dnikami ludzi dobrej woli. Takim pocieszeniem było przedstawienie „ślubów 
gdy otwierał nimi nową erę pracy teatr podwawelski, subwencjonowany 
składnikami ludzi dobrej woli. Takim pocieszeniem było przedstawienie „Ślu -
bów paniet'lskich" w konspiracyjnym teatrze, grającym w Warszawie podczas 
okupacji, z udziałem świetnych aktorów. 

Zanim jednak humor fredrowski stał się lekarstwem na troski publiczne, 
byl nim dla ludzi prywatnych. Uśmiechem swym obdarzył poeta postacie 
„Slubów", choć ich tekst powstał w ciężkim dla narodu okresie. Gdy Fredro 
pisał pierwszą wersję swej pracowicie konstruowanej komedii. Królestwo 
Kongresowe miało jeszcze własne wojsko, Sejm, Rząd, Uniwersytet, szkolnic
two, prasę. Łukasit'lski był wic;ziony, ale wyrok na patriotów nie został zalc-
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galizowany. Gdy Fredro kończy! swoją komedię, reszta wolności znikla pod 
c i ężarem .przegranej. Choć źadne echo tych wydarzeń nie odbiło się na kar
tach fredrowskiej komedii, jej napisanie - jak dziś wiemy, ale czego wów
czas nie dostrzegano - było czynem o niewątpliwej donioslości. 

Jest to bowiem komedia optymistyczna - a jednak poważna. Nie ma tutaj 
s ielanki. Owe „Śluby panieńskie'', które użyczyjy swej nazwy pierwszej części 
tytulu („Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca) są bardzo dziecinnym, a prze
cież sklaniającym do zamyśleń, zjawiskiem. Kilka dziewcząt (w komedii wi
dzimy dwie, ale mogloby ich być więcej) buntuje się przeciw złym przykła
dom, które dostrzegły wśród starszych. Może przeciw temu co stanowi osnow<~ 

„Męża i żony"? A napewno przeciw frazesowi, obludz,ie, deklamatorstwu. 

Jest rzeczą ciekawą, że taki protest rodzi się wlaśnie wśród mlodzieży 

żeńskiej i że przywódczyni spisku Klara, jest najmlodsza, jeszcze maloletnia; 
a więc (zarówno psychologicznie jak prawnie) podlega woli rodzicielskiej. 
Nawet w sytuacji fikcyjnej, wymyślonej przez Gustawa, widzimy, że dola 
podlotka, jakim jest Klara, może stać się przedmiotem jej niepokojów. I to 
jak najbardziej uzasadnionych: dziewczyna sluchać musi. Cóż dziwnego, że 

na tym podlożu rodzą się „panieńskie śluby", postanowienia o bojkocie na
rzuconej milości? Ze nieskuteczne, dziecinne i zabawne? To zupelnie naturalne. 

I to wlaśnie czyni ze „ślubów" ową uroczą mieszaninę żartu i prawdy, 
dla której warto szukać analogii: wspólczesnej, życiowej. 

Drugim przykladem postawy na wpól buntowniczef - jest Albin. Wygląda 
to na paradoks, na absurd - wiemy przecież, że ten chlopiec daje s ię ślicz

nej, modziutkiej i rezolutnej Klarze - po prostu wodzić za nos. A potem 
slucha „instrukcji" Gu tawa. Jednak zachowanie się Albina, jego strój , ma
ksym alizm uczuciowy, próba konsekwentnego dzialania, dowodzi - że ma to 
naturę dużo. samodzielniejszą, niżby się moglo wydawać. 

Gustaw i Aniela - to osobowości jeszcze bardziej skomplikowane. I rów
nie ciekawe. Aniela objawia życzliwość wobec świata i niechęć gardzenia 
kimkolwiek. Piękne jej slowa oddychają szczerością. Uczestniczy w ,',spisku", 
inicjowanym przez jej kuzynkę, Klarę, ponieważ i ją także gniewają zjawiska 
niem ile, choć z daleka obserwowane i z drugich ust zaslyszane. Ale z przykro
ścią patrzy, gdy Klara się za daleko posuwa w tyranizowaniu zakochanego 
chłopca. Nade wszystko przepięknie zakwita mlodością i wdziękiem. Jej wła
śnie zawdzięczamy (może jeszcze w silniejszym stopniu jak Gustawowi) jedną 
z najpiękniejszych scen w polskiej komedii (i poezji) milosnej. 

Gustaw to generalny „inscenizator'.' wątków, k tóre wypelniają utwór, 
począwszy od decyzji zagrania fikcyjnej komedyjki na temat... miłości „innej" 
Anieli. Ciekawe, że Fredro chętnie się poslugu je motywem swoistego „teatru 
w teatrze", komedii dell arte, w różnych formach rozgrywanej. „P an Jowial
ski" centralne swe sceny zawdzięcza zabawie w ceremonię na dworze turec
kim; zabawie wymyślonej przez Janusza, a wbrew jego woli kontynuowanej 
iprzez Ludomira. Tu nawet i kost iumów n ie brak ani scenerii - jak w XVIII
wieczn ym teatrze palacowym. Kiedy indziej . (np. w „Dwóch bliznach" i „Pier-
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wszej lepszej") chodzi o „qui pro quo", wywalane podstawieniem jednej osobv 
za drugą. Sluby ograniczają się do intrygującej akcji miłosnej, której fikcyj
ności jedna tylko postać jest świadoma: Gustaw. I on finezyjnie ją prowadzi 
poprzez opowiadanie, pisanie listu, a wreszcie milosne teorie. już na granicy 
upojenia miłosnego. Jak oryginalna to scena, dowodzi .fakt, że dwukrotnie była 
(oczywiście bez zgody autora) plagiowana: we Francji i w Niemczech. A jak 
jest aktualna, świadczy, iż w warszawskim „Ateneum", dwie panienki na 
widowni 1976 r. (które zapewne tekstu nie znały) śledziły z największym 

zainteresowaniem przebieg owej gry, a gdy Gustaw doprowadzi] swą par
tnerkę do milosnego wyznania, nie mogły się powstrzymać od okrzyku „Ale 
ją złapał!". - Te dwa różnorodne .fakty, stanowią może najlepszy, choć mi
mowolny, hold dla „S!ubów panieńskich". 

Henryk Voi::· lcr 

DZIWNA PRZYGODA FREDROWSKICH PANIEN 

WystQpujące w dzielach literackich (powieściach, poematach, dramatach czy 
komediach) historie romansowe, śledzone metodycznie i chronologicznie, mo
g lyby się wydać w ko1'1cu po prostu jednostajne. W gruncie rzeczy jakże tu 
malo ciekawych komplikacji i kombin;:irji. Ostatecznie wszystko zdaje siq 
sprowadzać clo tego, że dwie odmienne pici, zgodnie z prawami natury, przy
ciągają się nawzajem . .Jest to nieuchronne i - chciałoby się powiedzieć -
m echaniczne, że wreszcie staje się n ie mal nudne. Zniecierpliwiony czytelnik 
pragnie, aby czasem zdarzylo się trochę inaczej, choćby nawet mniej natural
nie (. .. ) Stąd zapewne również plynie niekiedy przekoma ochota u czytelników. 
aby pewnych bohaterów literatury, oglądanych na co dzień z szacunkiem, ale 
ale i ze znudzeniem, poddać blużniercze.i, demaskatorskiej próbie i aby (im 
bardi:iej ich romanse są konwencjonalne i normalne) tym usilniej doszukiwać 
siq w nich perwersji. Taką ochotG odczuwa się na przyklad często wobec mi
losnych perypetii pozytywnych bohaterów i bohaterek Aleksandra Fredry. 
Anielska niewinność, cukierkowa słodycz cnót i dziecinne sympatyczne wady 
tych kochanków i kochanek - prowokują do trochG brutalnego sprzeciwu. 
Nauczyliśmy się niezbyt ufać oficjalnym świętościom i szlachetnościom, wie
trząc poza nimi malą - lub wielką - mistyfikacjQ. Poczciwy stary Fredro 
oburzyłby się na nas (jeszcze bardziej niż ongiś na Goszczyt'lskiego), gdyby 
dowiedział się, o co gotowi jesteśmy dzisiaj posądzać jego riostacie. Na szczQś
cie, nie dowie się nigdy. 
Kusi wic;c próba przeprowadzcn ia takiej opera ej i na klasycznej parze b ha
terek fredrowskich, a mianowicie Anieli i Klarze ze „Slu bów panieńskich". 

Pamiętamy zasadniczy temat psychologiczny utworu . Dwie panienki, jedna 
energiczna i rezolutna. druga flegmatyczna, jedna bardzo czynna, druga 
bierna, jedna złośliwa, druga lagodna, jedna o naturze męskiej, druga typo-
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wa kobietka - poprz,Ylsięgająca sobie, że nie zwiąże się nigdy z żadn:vm męż
czyzną, ale „jedna d la drugiej kochankiem się stanie" (Klara, akt I, scena 
siódma). Na skutek intrygi Gustawa te „śluby" zostają w końcu zerwane 
i Aniela oddaje rękę temuż Gustawowi, a Klara zmuszona jest poślubić Albi
na. No cóż, zabawny pomysł komediowy z konwencjonalnym happy-endem. 
Ale jeżeli współczesnego czyteln ika lub widza ogarnęłaby przypadkiem nieco 
cyniczna pasja „szargania świętości" - kto wie, czy wówcz:as nic dostrzegłby 
w owym naiwnym spi~ku dość specyficznej treści. 

Spróbujmy odtworzyć historię tych dwóch malych dziewcząt. Obie od dzic
cit'l.stwa wychowywaly się razem („dlugo przy matce Klary bawiły obied
wie" - akt II, scena pierwsza), nie znając w głu~hej samotności wiejskiego 
odludzia mężczyzny ani nie przeczuwając możliwości uczucia dla niego Obie 
jednak tęsknią do milo '·ci, a nie mogąc znaleźć właściwej (Aniela: „Zatem ju:! 
kochać nie wolno nam będzie" - na co właśnie Klara odpowiada: „Jedna 
dla drugiej kochankiem się stanie"), szukają innej, zastępczej jej formy. Za
wierają ze sobą „ślub". Jest to „ślub" dwóch panien, „ślub panieński", ale 
przeciwstawne i uzupełniające się natury obu, przedsiębiorczej, męskiej Klary 
i uleglej, kobiecej Anieli, świadczylyby o nieco innym charakterze takiego 
związku. Kiedy wreszcie pojawiają się mężczyźni, dziewczyny są już ze sobą 
ściśle związane. To jest chyba główna przyczyna ich gwaltownie negatywnych 
odpowiedzi 11a męskie propozycje matrymonialne. Zawsze wydawalo mi się 

nieco podejrzane, że Albin, bogaty sąsiad, prze z dwa 1 at a nadaremnie, 
choć ma za sobą despotycznego ojca Klary („A znając twego (tj. Klary) ojca, 
łatwo zgadnąć było, że ta wzgarda Albina nie będzie mu milą" - akt IV, 
scena siódma), stara się o jej ręk<;:. Trwać aż dwa lata w takim uporze, to 
już niezwykly kapry~. 

czywiście rozwiązuje siq niewinnie i komediowo. Groźba malżeństwa ze 
starym Radostem zm 'za bardziej energiczną Klarę do szukania wyjścia z sy
tuacji. Gotowa jest poświęcić swą przyjaciółkę, by przynajmniej samej uni
knąć budzącego wstręt związku. Ostatecznie obie przyrzekają oddać swą mi
łość pici, przeciwnej, Anieli z widoczną ulgą, jak to wynika z jej odpowiedzi' 
danej próbującej ją jeszcze buntować Klarze: „Nie wiesz, jak miło, gdy uczu
cia pieszczące z godnym zapalem męska pierś wyglosi" (akt IV, scena 
dziewiąta). Tak kończy się dziwna przygoda zacnych panien .fredrowskich, 
chociaż dotychczasowe ich doświadczenia nie dają całkowitej pewności, jak 
potoczą się dalsze ich dzieje po zapadnięciu kurtyny. 

Pojawiająca się często w literaturze przyjaźń par dziewczęcych miewala nie
jednokrotnie nie zamierzony i nie zauważony przez samego autora podkład 
erotyczny. Ślepe uwielbienie Celii dla Rozalindy w „Jak wam się podoba" 

zekspira zdaje się zawierać w sobie wiele elementów perwersyjnych i nie 
na darmo energiczna Rozalinda chodzi w spodniach. Dość zuchwalym żartem 
jednak wydawaloby się odkrywanie czegoś podobnego u prostodusznych bo
haterek bogobojnego szlachcica polskiego. Ale wspólczesna literatura nauczyła 
nas zuchwalości i żartów. Może na tym wlaśnie, między innymi, polega jej 
wielkość? 
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Societe artystyczna (1874) 

Od dawna kielkujący w umyslach niektórych artystów i poruszony n awet 
naw ia~owo w pism ach warszawskich zamia r utwor zen ia tak zwanej „societe" 
ar tystycznej, tj. spółk i ludzi inteligentnych i zdolnych, k tórzy postawi wszy 
sobie za ce l „własną pracą wzbogacić siebie, a n ie dyrektorów i przedsię

biorców rozmaitych", dążą do tego celu z calym zapar ciem s ię ego istycznych 
zachc ianek, z ca łą s i l ą woli, energi i i prawdziwego poczucia poważnie trak
towanej sztuki d ram at ycznej, od dawna więc k iełkuj ący ten zamiar , pow
tarzam, rozważony i obmyślony, postanowili śmy przyprowadzić do skutku. 
Sta je nas na czele trzech ludzi, znanych tak po w szystk ich teatrach prowin
cjonalnych, jak i stołecznych Galicji, tj . Lwowa i Krakowa, i udajem y się 

do WPana o łaskawe poparcie pismem i słowem jako też o energ iczne wzięc ie 

do serca s ierocej , a w każdym razie pięknej sprawy nasze j. 

n ozpoc:m iemy w Kaliszu, pon ieważ m iasto to, najbliższe zagr anicy, daje nam 
możność najtańszego stosunkowo komunikowan ia s i ę z Księstwem Poznail
sk im i Gali cją, a z drugie j strony więcej jak gdziekolw iek l iczymy ta m n.l 
współudzia ł i popa rcie publ i czności. 

G łówne osoby skł adaj ące podstawę tej instytucj i są następujące: pp Idzia
kowsk i z K r akowa, ost atnio z towarzystwa Trapszy, Werner z Krakowa 
i Poznania, Konarsk i ze Lwowa, Łucjan ze Lwowa i Poznania, Czarnecki 
z P oznania, Szederil , .J anowski, Swaryczewsk i ze L wowa, panie Apoloni:i 
Ua j rowicz, Idziakowska, Chojnacka, Bauman n z K rakowa i Poznania, Święc
ka , Swarczewska , Sulikowska. 

Nic liczę tutaj osób użytecznych m iernej wartości , sklad a j ących akcesorium 
każdego towarzystwa. R epertua r sklad ::ić będą I omccl ie sa lonow , dr amata 
i oper tk i estetyczn j wnrtości . 

(Kaliszanin 1877, nr 5) 

Gazeta poda ł a, że list ten podpisa li Łucjan, Werner i Idzi akowsk i, opatru j ąc go 
ta k im komen ta rzem : „Imiona głównych promotorów stowar zyszen ia dają dosta
teczną rękojm i ę, że takowe pod ich przewodn ictwem w zupełności odpowie 
celow i i zadowolni wymagania nawe t najwybredniejszej publiki. Dlatego też 

żałujemy, i ż zam iar ich, aby na naszej scen ie w im ię Boże rozpocząć swoją 

clzialalność, musi ulec zwloce." 
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RedakcJa programu 

ZDZISLA W l{LAl'CIŃSIU 

W programie wykorzystano: 

Opracowanie graficzne progr_amu 

BARBARA WALCZAK-UOŁOWKO 

minia tu r<; pędzla 11icznanego artysty przedstawiaJącą Aleksandra Fredrę 

ok. roku 1828, oraz projekty kostiumów El żbie ty Iwon y Dictrych. 

Kierownik techniczny 

EUGE!\flUS:t WAWRZYNIAK 

Brygad icr sceny 

JAN WIDEltSKI 
HENRYK WAWRZYNIAI{ 

Damska pracownia krawiecka 

Il AltBA RA IIUMELT 
JADWIGA KURZAWA 
GENOWEI~A l'LEWA 

Mc;ska pracownia krawiecka 

JOZEF l'ODOGRODZKC 
J\UCllAL SUDO SKJ 
MAR IAN SZYMAŃSKI 

Pracownia stolarska 

J lmZY GK .!WOWSKI 
ltYSZ IW MATASKA 

P racownia tapicerska 

ANDRZEJ NOWAK 

Prace fr yzje rskie 

WCESł,AWA ANTCZAK 
KRYSTYNA KARBOWSKA 

Pracownia malarska 

JERZY SOLIŃSKI 

światła 

WIESLAW JEZIERSKI 
ROMAN STASZAK 
RRZYSZTOF TRZECIAK 

R kwizytor 

RENATA KOBA 
TADEUSZ KUI\:ULSKI 

Garderobiane 

ZOFIA RESZKOWSKA 
BOŻENA ŚWIDLIK 

STANISŁAW A 'I'OMCZAI\. 
MIROSŁAWA WOJTYŚ 

Organizacja Widowni 

Siedziba - DANIELA ICHA 
Teren - KUYST YNA RUDA 

Obsluga sceny 

B ERNA RD KAMIŃSIU 

MAREK KARACZEWSK l 
J{RZYSZTOF KIS lURSKJ 
WOJCIECH !'OGORZELEC 
GRZEGORZ WASZAK 
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Cena 10,- zł 

W repertuarze: 

ANTONI CZECHOW 

NIEDZWIEDŹ - OŚWIADCZYNY 

W przygotowaniu: 

ALEKSANDER MALISZEWSKI 

NOWE SZATY KRÓLA 

J OHN MURELL 

WSPOMNIENIE 

Z<1.mówien ia n a b ile ty zbior owe 1>rosim kierować clo Dziiił u Organizacji 
W idown i - tel. 730-ł7, 730-ł8. 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teat ru. 
I\ asa czynna co dz ienn ie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 clo 13.UO i od lG.OU 
do rozpo częci~ p rzedst a w ienia; w nicclziclc i święta na 2 godziny p rzed ro:t

poczęc i cm przedstawienia. Tel. 730-ł7, 730--18. 

KDA l. . ti li27 l i. 1500 sz t. 'I'-24/U42 10.UO 
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