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J. Tretiak 
PROLOG DO .. SLUBÓW PANIEŃSKICH" 

Gd:tie mdziej scena moznych n1ewo!t1ic<\ 
I dla nich oczy tej sułtanki swiecą. 
I kiedy tłumy - ukłon pogardliwy. 
Kto inny u;miech odbiera. szczęsliwy. 
Za to ma klatkę i pióra złocone. 
Złotym owocem sypią się nagrody, 
Wszystkie zachcenia natychmiast ziszczone, 
Oprócz jednego zachcenia - swobody. 

U nas 111ac:tej. Nic sług<\ nie brank<\. 
Lecz towarzyszką waszą i kaplank<\ 
.Jest nowa scena. Więc życie jej twarde. 
Różami się jej droga nie wysciela, 
Za to na deskach sceny oko harde 
Tak czysto patrzeć będzie jak w kosciele, 
Za to, gdy grom się na jej ustach zbierze, 
To nie pomogą nań żadne puklerze . 

. ,Gazeta Narodowa" 1872 r. 

Podobne .. prologi"' pisali inni poeci m. in. K. Ujejski. Zagadnienie sa
mego obyC?.aju odgrywania prologów i tre:"· d utworów poprzedzających 
inscenizację wymaga odn;bnych badań. Przekonanie o istotnej patriotyL·z
nej roli sceny było mocno zakorzenione w~ród ludzi sceny. 

M. Inglot Komedie Aleksandra Fredry 



'AUK.\ KOCIIANKOW ALBO KATECIIIZl\1 J\IILOSL'I 

Houlzial 
I' Czy je te koclwnki1 m? 
U. ,Jestem. z laski Boga. 
I' Cóż Io je:>l kochanek? 
< 1. .T<· ·t Io osoba. która szczere i prawdziwe uc1.y111wszy o~wiadt·zcmc 

s1uk;1 . posol11iw podob>rnia <;le; przcdmi<Jlowi który kochii. 

Pozdział II 
!'. JaklC' <>:\ cethy koclia11k<1'? 
c J Cei.:hy kocł1;111 --1 s.1: pilno ·C:· przypodobanie s11; szczcro,c, słowno~c 

i cz •ły l k i<. 
P . Cóż to jC's l pilll(J ć:? 

<) • • Jest to \\'y~zukiwa11ic j.ik 11:1j1\ ii.: 1 ·~1.t· ~posobów ogl:icfanin 
\I i 111. ze s\1oj·1 lrncłlankq. 

!'. <·o jt•st .'rzvpodolnnie sic;? 
1 l .lu•l to s l, owanit• naszej ,,.011 do 11oli osuh,v któr<1 k<i<.:hilrny 
I'. Co to je t :;zc1.enhć? 
l) .lt•. t l'.l wi<'lka zgodno~c z t.vm. co chcemy \\·~·konać. 
l '. l'o r<numiesz przez słowo wykona(·? 

ro1.ma-

O. HuzuPJiem ową ustawiczną pilność w czynieniu tego. co~my przy
obiecali ukochanemu przedmiotowi oraz wynajdywania sposobnej 
pory o. wiadczenia ulubionej osobie naszej skłonności i ognia. 

P. Co roz 1miesz przez czuły liscik? 
O. Niewielki umiz.g na piśmie, który posyłamy naszym kochankom, gdy 

nie moi.emy znaleźć sposobności mówienia z nimi. 
l'. Kiedy to trzeba robić:? 
o . H'11"J. ,, .;\aj~Jl' z lóżka, \\ wieczór. kładąc si<; spac. gdy przychodzimy 

tl" · irhiC' 1 i:dy nas zazdro~c jaka uciska. 
!' Koch;u1kowiC' •1ie m.1.hż inny<:h znaków wierno~ri? 
< >. Tak jest.. maj,\ oni jeszcze nirskoiiczoną lit'zhc: inszych, jako to: 

7marl\\ ienir nic.~pokojno,ć. rozpacz, zmit'nienie koloru twarzy, zh~·
t 1i wyda1ek 1 gor<!<'e spojrzenia 

!'. \V. l\ ' tk1e tr crc:h,\ c, yż sq potrzebnymi, aby okazać: sic; prawdziwym 
kot !1 ankiern? 

O. , ·ie, pięc tylko pierwszych. których wytł01naczenie pytalbmy si~. 

s;1 największej wagi; wielka częsć innych są raczej oznakami głup
si\\ i niż. skłonności. 

l':n·l,i.lł III 
l'. Na j~ki koniec stworwny jest kochanek? 
n C'r!Pm po;rnania przedmiotu, kochania go f słui;enia mu 
l '. I IC'i. 1 zcczy potrzebuje kochanek, aby na koniec był ukoch;rnym? 
O . Tylko jednej. 
I' Któraz to ona jest? 
() MilO!iC 

I'. Cóż to je.·t milo~ć? 
(). Jest tu żądza mienia, odziedziczenia, nieruz.lącz.enia się z prz.edmiu-

tun ktćir.\' 11:1s 1.<1ha\\'il l'ZUlym przy\\i<1zan1L'l 1 pr.wz 1ntu ·;dny po 
ci~\g. 

I' . Do czego 1nilo~ć: zobowiązuje? 
u. Do zarhowama ,· \1·01ch !ll'Lykazar\. 
I'. lkL jest prz.ykazai1 miło ci? 
o. 0-m, a te S<\ : 

I. Bt;dziesz czul jedną osobo.; i doskonale kochał. 
~ Dla niej gotów bc;dziesz zginąć: i smiNć: chwakbrn1 p011i<' ' C'. 
:i. Nie odm6wisz. jej nigdy czego koniecznie sic; naprze. 
4. Za\\ sze bo.;dziesz my: lal, jakby jej ty:-; i.Je: sprawi(· rozkoszy. 
·'· , ' il' przenit'\\'l('rzysz s io.; jej ani uczynkit•m a!'i zez\\ ult nH rn 
li . Nic bo.;dzi1" z poi.;Jtl<\l sprawy t•1t'lP 1.t J z ż,1dn4 11\IH\, jak 7 ni 1 

tylko. 
7. Zachowasz mikzenic po rozkos 1 y. 
B. Bt;dziesz unikał nit'statct·zno<ti. alJv by(· dlti~ n kocłl'lnym 

Hozdzial IV 
1• .• Jak powi1111ismy sit; rnodlit:· do bóstwa miloiLI i jakit• mu r iodlj 

zasylać:? 

t l. JV!amy byC:· ,,. posta\\ il' i.t hr1.<\l'<'go raczl'j Sl'l'l'l.'111 11i1 ust,1111i t~1k go 

prosie; 
l'adcrz do Miłosc1 
illduści. któras jest w ;;ercu rozumnym. 11ieclt b<,dz.c powatane i1'1i~ 

two.je, b;idź 1\:ula twoja, niech bt;dzie z 11am1 łaska twoja, tak na w::;, 
1 w m1e~c.c. Daj nam dzisiaj scrte te, o które cie: p.-os1emy i od,1<.1.'(· 
11am n•1SZl' 11iemożności. jako 1 111) odpuszczamy mt;ki tym, kt61 e nJm 
je sprawuj•1. I nie dozwal.lj aby 11as \\ zazdro;c \\wodzono a le 11a. 
zbaw od wszelkich rywalów. Amen. 

!'. J u7. to cały paci~rz pm wdzi w ego koch.mka '? 
1 J. NiL', bo jest jeszcze \1·.vz11a11ie pra11 dzm ei,o kod1a11ka. kto ·e w IL' 

\\)razy sic; zaczyna; 
Wyznanie Miłości 
\\ ierzo.; w boga miło„ ci. pa11a wszechmug;1rego, od k torc go pui.:hodl.\ 
\\ szy stkit• ro:l.koszc ziemskie, i w osobo.; któr<1 n.1jbardziej koch.un 
albo•.,·iem ona najwic:kszego jest godn<1 kochania, o której nieusta 1-
nic my ·1l,' i dla której chętnie ofiarowałbym mój honor 1 żyt ie. 
Wierzt; także, że ona c:icrpi gdy mnie nic \1·.dzi i ze ;')n;-dzej by 
urna, la llii. odmieniła sic;. Amen. 

ltuzdział 1 

['. llL' j<•st blogosbwicl1stw mil<>~l'i'! 
l > • • Jt'st icl1 pio.;ć. a te sq; 

Blogo~ła\"icni kochankowi i• którzy prawd1.i1\ it• kocł•,1jq. allJo .viem 
1·ozkosz mdo,; L·i illf daje sio.; tym t·zt ii-, ktl>rZ,\' ' J niq tylko n iPr-

11ie dotknit;d. . 
2. Błogosławieni kochankowie silni i zd1·owi albowiem dlu~ o hywaJ'-1 

kochani i pO\\ a.lani n.1jwic:cej. 
3. Błogo~lawrni kochankowie 1!laj;1cy rozum, •1lbowirm ci kosztują 



uciechy. której głupcy nie doświadczajq. 
4. Blogo!c'ławieni kochankowie, którzy znaj'-! derpliwosć bowiem jest 

trudno znaleźć takq kochankę, co by od pierwszego razu zezwoliła 
na to, czego kochanek żąda. 

5. Błogosławieni kochankowie bogaci, albowiem miłość lubi wydatek. 

.. Kalendarz póbtuletni 1750-1800'" 

ALEKSANDER hr. FREDRO 

KALENDARIUM 

Urodzony 20 czerwca 1793 r. w Suchorowie pod J aroslaw1em. 
1806 - po ś mierci matki przenosi się z ojcem Jackiem Fredro do Lwowa. 
1809 - po w ybuchu wojny austriacko-francuskiej wstępuje w szeregi 

wojsk Księstwa Warszawskiego. W tym samym roku książe Józef 
Poniatowski mianuje go podporucznikiem. 

1812 - zostaje kapitanem adiutantem-majorem i bierze udział w kam
panii napoleońskiej. 

l8 15 - po upadku pierwszego cesarstwa wycofuje s ię ze służby wojsko
wej i osiada na wsi. 

10 marca 1817 - pierwsza wystawiona w teatrze lwowskim komedia; 
„Intryga na prędce". 

1818 - powstaje „Pan Geldhab". a w „ Pamiętniku Lwowskim" ukazuje 
:-;i ę jego rozprawa „Rzut oka na teraźniejsze wyt"howanie mło
dzieży'". 

1821 - W Warszawie, prapremiera „Pana Geldhaba'". 
1822 - „Mąż i żona" w teatrze lwowskim. 
1826 - po raz pierwszy ukazują się drukiem dwa tomy komedii Fredry 

wydane w Wiedniu. 
1827 - pierwsza redakcja „Slubów panieńskich" nosząca wtedy tytuł 

„Nienawiść mężczyzn". 

1828 - !>lub Aleksandra Fredry z Zofią z Jabłońskich Skarbkową. 
1829 - rodzi się Jan Aleksander - syn komediopisarza. 
1831 - w raz z rodziną przebywa w Wiedniu. gdzie pisze „Dziennik wy

gnańca". poemat prozą związany z nastrojami po klęsce powsta

nia. 
1832 - powrót do Lwowa. Powstaje „Pan Jowialski". oraz ostateczna 

redakcja „Slubów panieńskich". 
1833 - zostaje ukończona „Zemsta". 
1834 - p rapremiera „Zemsty" na lwowskiej scenie, oraz warszawska 

prapremiera „ślubów panieńskich"' . 

1835 - powstaje „Dożywocie'", ostatnia, zamykajqca cykl twórczy kome-
dia Fredry, przed okresem długotrwałego milczenia. 

Po roku 1852 powstają komedie: „Wielki człowiek do małych interesów". 

„Dwie blizny". „Rewolwer"„. 
Ostatnie Iata spędzi] pisarz w zaciszu domowym notując swoje „Zapiski 
starucha" - krótkie aforyzmy i mysli o różnorakiej tre~ei. 
Zmarł 15 lipca 1876 roku. 

Bohdan Korzeniewski 

CZY NA PEWNO „NIEUK KOMPLETNY"? 

... Fredro jak wszystkim wiadomo, odnosił się na stare lata z wyraź
nym krytycyzmem do wczesnego okresu życia. Nie szczędził mu złośli

wości omglonych tylko chwilami sentymentem. Swój sposób widzenia 
świata wyral.any w komediach przenosił również i na siebie, i na .tych 
ze swoich nauczycieli, którzy posiadali rysy komediowe. (Miły Boże, któż 
ich nie posiada!). W takiej komediowej postaci przekazał nam biednego 
pana Płachętkę. Utrwaliło to na długo legendę - powiedzmy - zanied
bar.ia umysłowego Fredry. Legendy tego rodzaju padają na grunt żyz

ny, szczególnie u nas. Jesteśmy narodem utalentowanym, który chlubi 
się nieprzysiadywaniem fałdów nad książką. Jeśli nawet to robi, woli 
robić w ukryciu. Zwykli' my pJdZi\\iać lul1<i . którzy mało się uczą a 
dużo wiedzą, albo dużo znaczą, co pozwala od razu odróżnić geniusza 
od zwyczajnie t!zdolniorego człowie'rn. Zapewne nie pozbawiony słusz
ności jest jednak i teri po;l·\d na r e1• iusza. w którym wykształcenie nie 
przeszkadza genialności („.) Jeśli s ię to weźmie pod uwagi;. będzie się 

chyba miało prawo z ciekawością zanytać; wierzyć Fredrze. czy nie wie
rzyć? Brać dosłownie, co sam o ~obie n apisał oskarżając się o nieuctwo. 
czy też przekJnać się z książką w ręku. jak rzecz wygl1da naprawdę? 
Co do mnie wolę tych badaczy - to oczywiście spraw,i tylko osobistego 
upodobania - którzy nawet w pracach referującyrh cudze dociekania 
nie poddają się łatwo utartym poglądom. (.„) 

C!""_c;ci'l.~by przez przeczytanie tego - co sam F,edro ;,apisał. Wydaje 
się, że zajrzenie do książki tak pociągającej i ni:::trudnej w lekturze, jak 
„Trzy po trzy", może byłoby przydatne w tym wypadku. Mogłoby w 
każdym razie ostrzec że porównywanie młodości Fredry z mL:>dością imć 

pana Doświadczyńskiego, jakkolwiek stylistycznie efekto,\·ne może być 
dtl naukowe.i ś cisłości trochę niebezpieczne. Z t.:j poskj ,c1 „yczyny. zf' 

arubiLje magnackie ojca pisarza rozciągały się również 1 a przygo towanie 
synów do sukcesów w tej sferze. gdzie obo\viązywala ogllda ciała i umy
słu. Do szkól publicznych ich nie posyłał. jak większość zamożnej szlach
t:r. gdyż z .. rozbiorem ojczyzny zamknęły się właściwe mu rodzinne szko
l .:. PO\\'stały obcym językiem uczące' obczyzny''. Starał się im zapewnić 
edukację domową. I to bynajmniej nie byle jaką. Obowiązek .. ksztai
cenia duszy i ciała" i „uczenia przy tym kilku języków" pmvierzył panu 
Płachetce, który w 1796 sprawował takie obowiązki w domu dość wyma
gającym. mianowicie w domu Dominika Radziwiłła. Wedle powszechne 
go mniemania był to wówczas „najzdolniejszy" dworzanin Radziwiłłów. 
Tak w każdym razie twierdzi Wojciech Bogu~ławski, który przyjaźnił s ię 
z Płachetką i żartobliwie o nim pisał że „ma gębę dzięki Bogu dosyć du
żą i wyprawną". Nie jest to. trzeba przyznać, najgorsza rekomendacja. 
Szukajmy dalej. W „Trzy po trzy" jest pelno. tak jak ich było pełno w 
domu Jacka Fredry. dyrektorów. guwernerów. nauczycieli języków mu
zyki. fechtunku. tańca. Spośród nich dwa nazwiska powinny by przy
ciągnąć uwagę. Hekel naturalista i Kurtz (Daniel) tancmi~h'z. zanim wy-
1 !C:owalr ro k ata~trofie Hzerzynr1s )Oli tej \\' domu szlacheckim. ocierali 



się o dwór królewski. Należał on jak wiadomo, do najbardziej osw1eco
nych w Europie. Po nim dom w Beńkowej Wiszni odziedziczył ów es
prit fort, na który Fredro w starości wyrzeka. Nie bez znaczenia dla roz
woju umysłowego Fredry byli także i domownicy. Choćby ów „major 
Biegański, adiutant Kościuszki, potem generał". Rozumny patriotyzm, 
który Fredrę cechował, też z nieba nie spada. Gdzieś, kiedyś i od kogoś 
trzeba się było go nauczyć. 

Jak to się w „Trzy po trzy" zauważy, przestaje się żałować że Fre
dro do szkół niemieckich nie chodził. Na pewno nie na to sam się uskar
żał. Jeśli ubolewał nad dwoma straconymi latami dla nauki to z innych 
powodów. Jeszcze raz rozpamiętywał krzywdę, jakiej doznaje naród, któ
ry z braku niepodległości, traci także prawo do udziału w cywilizacji, 
gdyż najeźdźca niszczy mu szkoły. ( .... ) 

B. Korzeniewski - Czy na pewno „nieuk kompletny?" 
(w: „O wolno~ć dla pioruna .. w teatrze") 

Aleksander Fredro 
ZAPISKI ST AR UCHA 

Nie ma większej radości dla głupiego jak znaleźć głupszego 
od siebie. 

Czasem moralista jak kominiarz; czyści kominy, a sam brudny. 

Wierzysz, że ja ci wierzę - stąd zabawa. 

Na świecie jak na jarmarku. Lepiej się ten sprzeda, co się przece
nia jak ten, co się nie docenia. 

Amant stary - jak piec stary; dymi, a nie grzeje. 

Piekielne pożycie, gdzie co dzień zgoda. 

Nie ten głupi kto źle sądzi, ale ten, co go sędzią zrobił. 

Droga zawsze żona ale w karnawał najdroższa . 

' 

ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
czyli 
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Bohdan Korzeniew~ki 
FHEDRO PHZY PULPICIE 

Aleksander Fredro od dobrych s•u lat uchojzi za najwiękiizego, mo
że jedynie naprawdę wielkiego komediopisarza polskie~o. Jedni nazy
\Vaj ! go r,olskim Molierem, inni polskim Goldonim, a jeszcze inni dla 
wydobycia szrzególnej aury poetyckiej jego kon·edii uciekaj~l się do naz
wy polskiego Musseta. 

Już samo zestawienie tych nazwisk wskazuje, że w popularnych po
równaniach chodzi raczej o rangę pisarską Fredry w teatrze światowym 
niż o charakter jego twórczości. („.) Wiekowe spory o to, kogo Fredro 
najbardziej przypomina wyrazem twarzy z wielkich dramaturgów, przy
nio:'ly mimo wszystko jakąś korzyść. Pozwoliły stwierdzić, że posiada 
własną, oryginalną fizjonomię twórcz<1 Okazało się w końcu, :le nie moż
na pokazać po pra'.\ dziwil' ani w ;-ierut:e 1Vlolit.'ra, ·mi w romantycznym 
płaszcz 1 1 l\Iu~ eta 

Sąd 'Ono przez długi czas że najbardziej do twarzy będzie Fredrze 
w tradycyjnym ubiorze polskiego szlachcica w żupanie, w kontuszu 
i pr7y karabeli. Takiemu rozumieniu jego dzieła sprzyjała polityczna do
la albo raczej niedola Polski. Od Fredry domagano sic: jeszcze za :lycia, 
aby stał się piewcą je~li już nie nieszczę~ć narodu, to przynajmniej jego 
cnót. Było to jedną z przyczyn zatargu pisarza z publicznością i jego 
obrażonego milczenia. 

Po śmierci, rzecz jasna, nie pytano go już o zgodę. 
Jego dzieło skrzące się od mistrzowsko opanowanego i dosyć dla na

tury ludzkiej bezlitosnego komizmu wciągnięto do „służby narodowej", 
Kazano mu pełnić obowiązki stróża i obrońcy narodu, któremu odebra
no wolność i zamierzano także odebrać język 1 historię. Odpowiednio 
więc namalowano imaginacyjny portret poety. Dla paru pokoleń Polski 
podbitej i podzielonej Fredro wyrażał te cechy narodowe, które pozwa
lały zachować wiarę w przyszłość; polską fantazję wojenną i polskie 
przywiązanie do ziemi, polski szacunek dla crót domowych i polskie 
poczucie honoru. Jedni powiad;ili, że taki przedsta,.,,i.:ił świat, jaki wi
dział z siodła kawaleryjskiego konia, drudzy - że taki. jaki widział z 
ganku ziemiańskiego dwo"ru. W jednym i druf'im wy"Jadku widok byłby 
swojski, ale nierozległy. Ten imar!imcyj'1y p0rtret pisarza dotąd je~z

cze można zobaczyć w domach uczonych polskich i - co za tym idzie -
w domarh ich kolegów zagranicą . 

Nie pozostaje to bez wpływu na europejskie losy Fredry. Ta opinia 
o poecie wiąże go w sposób łatwy, bo na zasadzie pochlebstwa, z losami 
narodu, k tóremu los na ogół pochlebstw skąpi. Pochlebstwo ma jednak 
krótkie nogi. Na takich nogach nie można pójść w szeroki świat i do
trzeć do sztuki powszechnej. Fredro w kontuszu, pełen sarmackiej ru
baszności. nie bardzo może liczyć na zainteresowanie w nowoczesnym 
świecie, gdzie ciekawość dla form przebrzmiałych i to na dobitkę złego -
form i spraw polskich. jest bardzo nikła. Tylko. czy to prawdziwy Fre
dro? 

To pytanie można było postawić w Polsce dopiero wtedy, kiedy zmie
niły s ię gruntownie warunki polityczne jej bytu . Spory o prawdziwego 

Fredrt; wybuchły po pierwszej WOJt11e \\ niepodległym pai1stwic pol
skim. Zaogniły się jeszcze po drugiej wojnie. Nowe poglądy na poet1; 
wyraziły się nie tylko w opiniach krytyków i wiadomościach badaczy. 
ale i w sposobach odmiennego traktowania komedii Fredry na scenic. 
W latach 1946-1955 Fredro przeżył w teatrach polskich prawdzi\\ y re-
nesans. Nigdy dotychczas nie grywano go tak wiele. . 

Ten niespodzie\\"any sukces zawdzięczał w tych latach w dużej mic
rze słabości urzędowej literatury dramatycznej. By! to niemal jl·dyny 
Ił.los ludzki, przy tym głos pełen m<\drego humoru. 

Nie na tym jednak polega! prawdziwy renesans poety. Fn:drt; spot
kała przygoda. k tóra przydarza się tylko nielicznym. istotnie wielkim 
pisarzom. Coraz wyraźniej zac:ząl występować jako pisarz dotqd niezna 
ny. Przy usuwani u patriotycznego werniksu z portretu Fredry wysh1pi
ła całkiem nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaje :;ię do niej utarte 
określenie . poczciwy". Prawdziwa twarz Fredry uderza 01'niewając4 

inteligencjq, glc;boką mądrości<\ i trochę smutnym uśmiechem. kwitują
cym błahość ludzkich spraw i namiętnoś"i ... Jesli nie maluje się w 111eJ 
cecha najistotniejsza poety, jego geniusz komiczny, to dlatego. :le tej ce
chy nie umie wyrazić na ogól żaden portret. 

Fredro nar.>isal - niestety - a:l trzydzieści pięć komedii. Nie we 
wszystkich jego gen iusz komiczny wyrazi! się z jednakową sil<\. Nie wy
magajmy tego jednak od polskiego poety, skoro nie wymagamy podob
ne.i doskon:tło~ci od jego znakomitych kolegów cieszących się ~wiatowym 
podziwem btot nit, \\ iększość komedii Fredry ma charakter równie sta
ro~wiecki jak wic;kszosc komedii Goldo1tiego i byłoby błędem domagać 
siq dla nich ciekawości i uznania poza własnym narodem pisarza. Do 
obowi;:izków narodowych należy również nudzenie się na utworach wla
sych klasyków. Nie trzeba czynić z tego obowiązku międzynarodowego 
nawet w okresach coraz bli:lszej znajomości między narodami swiata. 
Przyna jmniej k dnak cztery komedie Fredrowskie osiągnc;ły takq do~ko-
11alość . która pozwoli im liczyć na zajęcie pozycji u niwersalnej. Sq to 
. l\lqż i :lona", .. Sluby paniei1skie'', ,. Dożywocie" i „Zemsta". Miłośnicy 
gatunku. k tóry miał znakomite tradycje i próbuje do nich powracac tj . 
farsy, odkryją mnóstwo uroku także w „Damach i huzarach". 

Wymienionych pięć komedii znajdzie się zapewne w tym wyborze · 
na jcenniejszych dziel sztuki, jakiego ludzkość kiedyś dokona, jeśli kata
klizm nie zniszczy żywej dzisiaj ciekawości wszystkiego, co ludzkie w 
dziedzinie piękna wytworzyli na ziemi. Wydaje się, że pozwolą one w peł
ni poznać jednego z najświetniejszych i - uważam - jednego z najbar
dziej ta jemniczych a rtystów. Dzisiaj już zaczynamy dostrzegać. ie nowa 
twarz Fredry mieni się takim bogactwem uczuć i myśli jakiego dotqd 
mało k to siG spodziewa!. 

Przed k ilkunastu laty rozumniejsi krytycy zsadzili Fredrę z konia, 
i odp3sali mu ulaóską szablę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tt'go 
ganku we dworze, skąd widok rozciąga się tylko do lasu na horyzoncie. 
Otwieramy przed nim - z całym szacunkiem - drzwi do domu, gdzie 
mieściła sic jego pracownia . .Juliusz Kossak, także malarz koni, zostawi\ 
portret Fredry stojącego przy pulpicie do pisania. Wskazał. zapewne mi-



mo woli, wla, c:iwr1 drogc; do poznania pady. W pracowni pi~arskiej Fre
dry m1e,ci ~Il, kn skarb warto,t·i o~ólnoludzkich, kUlry •noi.l'tlly ofi·1rn 
\\al' k,1ltu!lC' "\\'i< to\\'t·j. ( .. l 

, Pamic;tnik Tt>atralny" lfl'l8 z 2 

l\!1L·c:zyl:1\\ Inglot 
... ,.Sluby pa1Iic1'1ski<•" tworzył Fredro zgodnil z zasadami „h:umcdii 

ni1l1"ci · . .Jl'J twón.::1 !Jyl l\la• ivaux, autor ,.Igrnszl·k trafu i miJo,c:i". 
\V czasal'11 Fredry komedie lc'go typu pisywał Alf ·cd de i\lus~et. l\liło~(· 
stnla sit: <:l·ntralnym tematem utworu, a historia jej narodzin tworiyla 
akl'jt;. W .. Slubac:h'' przeszkody stoj<\Ce na drodze kochanków podobne 
s:.i do tych. jakie napotykali bohaterzy innych utworÓ\\ trgo typu Nte 
tk\\'ily one bowiem w problemach spolccznyeh, czy \\' charakterze życzli
wych przecież opiekunów, łct.:z w psychice amantów, w it.:h krytycyźm1P 
\\obce instytucji mali.eóstwa. w nieufności lub dumie. 

Konflikty w „ślubach'' wynikały przede wszystkim z różnicy poglą
dtiw na milosć i malżeńst\\'O. W komedii dochodziło do starcia dwóch 
postaw .. Jedna opit>rnla się na .,moralności rozwoju gatunkowego" a do
datkowo :;;111kcjonował j<\ ziemiai1ski obyczaj. Według niego do rnalicn 
'twa rniło'c nil· jc~t potrzebna. Drugiej patronowała rnoralno,c namid 
ttL,\O uc1.ucia, moralność romansu. ( ... ) 

Tytuł jednego '- tych romansów brzmiał .. Mt.;l.a Kloryndy i.ycie wiaro · 
lonme" Ta właśnie lektura spowodowała w komed11 Fr l'dry ślulio \~lllll' 
~ hierowane przeciw mali.ei1stwu i mc;l.czyznom. 

Mimo żmudnych poszukiwan nie udalo sit; badaczom udnakźC:: po
wie:-·ci pod takim tytułe111. Wydaje się, ~-c był to trud chybiony Fre<lrLt' 
uk chodziło o aluzję do ko!1kretncj powie ci. lecz o żartobliwi} kp1nt; z 
r0111,tnsłiw 11kazuj:\cych obrazy nieudanych mali.eóstw, a posrt•d i> dni i 
n<: z naiwnych, owyc:h romansów czytcJ.niczl'k i wyznawt.:zyil .. 

Klorynd.1 jako postać pretensjonalnej kokietki pojawiła sic; \\'e \\spół 
ezesnej Fredrze satyrze obyczajowej. Jak można było przl'Cl)tr1<· \\ ,Pt
ł:i1nlll'il' .. petersburskim: 

.,Klorynda stare naprawia sieci 
Do łowów sposobiąc: swata 
Wzdycha (po cichu) dziesh1 tek ti zeci 
Lat, że jej bystro ulata". 

W podobnej funkt.:j1 pojawia!} się Kloryndy i później w dralll<ICil' mie · 
Hcz.1iiski111 (. ) Wspók1.ew.\· Fredrze czytt>lnik, odczytywał t~·tc1! ]lO\\ ie.; 
c 1 iako parody„tyl'zny i polEmiew,1ł sit; z naiwno 'li I .wiPnek \\ s1,(>ll'zu 

c 1cyd1 1a·rypl'liom zalotniC'y i kokietki„. 
r•arodystyczn \ wobec ro111anso11'l'j literatury inteneji; pi~.1rza zapn

\\ .adal tvtul komrdii _Słuby panici1sk1e czyli 111ag.1etyz111 serca" t > 
.i:.nt• bll\\.H ko.ii,1 t;tulów litz11ych \\Ó\\'rzas isentymentalnych rom,111só„· 

„Komc<l1c Alrksandra Fredry" 

Akksandl'r Fredro 
THZY PO TRZY 

,Te:i:el1 kto znalazł książkę w skórkę oprawną, w której pierwsza 
l'Ol<Jwa i< t wycięta , bo ta k~i;1.i.ka była kiedyś rejestrem. a drnga zach
wyca oczy tyt1.1ll'm; „Strach przestraszony. komedia \V jednym akcie" 
niech jq wróci memu potomstwu, bo to j..~st moje dzieło. Ale daremne 
wezwaniC' 1 Prói.nC' nadzieje! Przepad! drogi rękopis jak przepada skarb 
• iejcden \\ wirze ludzkiej ciemnoty. 

Nic mogc; wstrzymać się i muszi; wam kochani. a zwh1szcza cierpliwi 
moi i;ł1.1ehacze opowiedzieć tre:.;ć kj krótkiej, ale pięknej komedii. Aby 
jt>c'lnak stała si~ zrozumialq. należy cofnąć sic; nieco i rzucić okiem na 
n 1sw zwyczaje domowe. 

Był wic;c zw~·czaj, że rn niedzieli dzieci wyprawiały bal, tak zwal 
sit; bankiet na który ntrzymywal.v oprócz eodzicnnyc:h jabłek troch<: su
,zonych sliwck 1 wi::;z11i, trochę rodzynków i migdulów i kawałek cukru. 
Mój brat Seweryn. :;zcf szwadronu Gwardii (nic wówczas. ale później) 
jako najstarszy przywłaszczył sobie prawem silniejszego zazdroszczony 
urz:\d kuchmistrza. On siekał. rąbał, :;krobal, nadziewał !iliwki rodzynka. 
mi, a rodlynki migdałami. kiedy tymczasem młodsze rodzeństwo, ob
siadłszy mały stoliczek zastawiony cynowymi talerzykami czekało cier
pli ,·ie pierwszego dania. Nareszcie, gdy nadeszła chwila pożądana, pół
miski wypróżniały się w mgnieniu oka. nie bez zatargów i pokrzywdze
nia najmłodszych. pomimo reklamacji piastunek ( ... ) taki bal dziecinny 
był trescią mojej sztuki. Osoby były; Pan ... zapewne Cnotliwski, ale nie 
pamiętam. również jak nazwiska synka i córeczki pana Cnotliwskiego, 
Michał lokaj i Szafarka. Rzecz się zaczyna; Pana nie ma w domu, dzieci 
narzekają że niedziela przejdzie bez balu. Michał obiecuje dostać im śli
wek, rodzynków itd. Ubiera się w prze~cieradlo, jak to zwykle wysta
\\'I<tJ<\ d11chów i idzie do spiżarni straszyć szafarkę. Szafarka przestra
~zona kryje głowę w beczce z mąką. Michał ładuje kieszenie nic ty1c dl 1 
rlzict.:i ile wla>ciw1c dla siebie. A potem ... otwicrajq sit; drzwi... wd1odli 
!'an .. Kolej na Stracha przcstrzai;zyĆ' się .. Michał kryje głowi; ,,. drug:\ 
beczki; Hozw1:1za•1ie nasti;pujc pn;dkic i jusne, zamknięte narc:;zcic sen
Rtn moralnym. 

Widzicie wic;L , moi paóstwo. że komcdm me była bez planu I pcw-
111c byłaby i nie hcz efektu scenicmego, gdyby była przedstawiona w tc
utrzc. Szkoda! 

Był w naszym domu 1'!auczyciel muzyki, Mikołaj Matławski... pocz
ciwy, dobry Matlawski... Dziwną miał zaletę; mógł kilka godzin siedzieć 
wyprostowany. na jedriym miejscu i nic nie robić. jak tylko od czasu do 
c:zasu za;;.yć tabaki i utrzeć no~a w kraciastą chustkę z wymaganym roz
rłoEcm. Jego wybrałem na słuchacza tym śmielej i.c obawa. która mnie 
,,. ciqgu calcgo życia nic odsti;powala, abym kogo nic znudiil nie moi!IH 
wzglc;dem nic~o mieć miejsca, _bo w niczym nie naruszałem jego moralnej 
i fizycznej nieruchomości. Poczciwy Matlawski uśmiał sic: serdecznie z 
konceptów Michała . 

Smiet.:h Matłav.skicgo ochrzcił mnie na autora. Przy tej sposobności 
muszę zrobić uwagę, że sposób najdzielniejszy podobania si~ - jest 



latwo,e u~miechu !:)miech Jest me udaną aprobatą konceptu „ a apro
b.1ty któz ni<' lubi?! 

Sukces nadz\\'yczajny mojej komedii zawróci! mi glow<;. \VZi<1lcm si<; 
do trar•cdii. .\le ta ograniczyła s i<; na tytule \\'ielkimi 1lterami napisa
r nn . !!ze~ Pragi " 1 na ~ pisie osób. na czele których. jak łat-wo zgadnąć 
tall: sm,·orow Zajączek 1 generał Jasiński. zdaje mi s i<; nawet. że za

' 1lem p ierwszy wier~z . pierwszej sceny wyrazami; „O, Ty! co„.", albo; 
( > Ty kt\iry.„" co zawsze wielki efekt robi w stylu poważnym. tak jak 

111wo'rncja \\" kazaniach , które budzą wszystkie uśpione baby do rycz;1-
·ego Wf'~ tt'hnienia , albo jak w teatrze. owe oklepane sentencje o cnocie. 
honorze, mi lo l'I ojczyzny Bo trzeba wiedzieć. że nil!dzie nie ma tylu 
czc1 L·1el1 enot.•: . ile w teatrze . il1bo \\" zam<;cic owych szlachetnych unic-

1c 11 11aj\\"i1:"ej gi nit• <' hustck i zegarków. 
A Fredro „Trzy po trzy' ' 

,\lek •.andPr r·rcdro 
Z.\PISKI ST.\HUCłf.\ 

Ho'\\ a ha \\ milu-ci zdaje s i<; byc nicpotrzebrnl . Bo zawsze na koń
cu zro bi ~i ę tak. jak gdyby nic nic rozważ.ono. 

, "amii;tno-c nag111e1iz. podło~ci nic wzniesiesz. 

Gdzie s ię dwóch głupich kłóci, kłótnia nie ma końca . 

Swiat z dziecka wyrasta. coraz nowych trzeba mu zabawek. 

O Bozc. Nie pro~z<; Ci<;. aby w~zyscy rozum mieli. Ale Cię pro ·ze;, 
aby nic wszy~cy demokraci mniemali. że ~ą mądrymi. 

Fe skradzione pieniądze!„. schowaj je czym prędzcj 1 

Astronom patrząc w gwiazdy - utonął w kałuży 

A. Fredro „Zapiski starucha" 

Kierownik Techniczny 
K.ierownih: fll'BCowni 
- ślusartko-stofarskiej 
- krawieckiej .damskiej 

krawieckiej męskiej 
~ elektrycznej 
- fryz.jersk.icJ 
Glówny Brygadier 
Kierownik Działu Gospodarczego 
Główna ~sięgowa 

Garderobiane 
Obaług~ 

Brygadierzy 

I 

Akustyk 

- t.ech Jarpółkiewjcz 

- Ryszard Stróżyk/ 
- Maria Szałata 
- Staniąław Pałulski 

· Stnnis'L. 11 Budżyński 
Mana .i\lich<1lska 

:... Teofil " owak 
- Henryk Sl:;.mira 
- Teresa Pluta 

scen;y: 
- Maria Kaźmierczak 
- Teresa Wolińska · 

- Danuta Filipek 
- Anna Alamenciak 
:--- Jerzy Birecki 
..-- Józef Młyńczak 
- Roman Manturo 
- Janusz SzafrańŚki 
- Czesław Budnik 
- zb~gniew Galeja 
- Bogdan Stachowiak 

" ' 

... . 



Instytut Teatralny 
zbiorów Polslacgo Ośrodka ITI 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia zbiorowe 
na bilety wstępu codziennie w godzinach 8-14 

Informacja tel. nr 22-91 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty od 10-13 i od 16-19 
w niedziele od 18-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru korzystają 
ze zniżki indywidualnej 
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