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ALEKSANDER FREDRO 

Najważniejsze fakty z życia i twórczości 

Urodztł się 20 czerwca 1793 roku (niektórzy biografowie 
podają rok 1791) w Surochowie koło Jarosławia na ziemi 
przemyskiej w rodzinie szlacheckiej, jako syn Jacka i Ma
rianny z domu hrabianki Dembińskiej. Miał liczne rodzeń
stwo: trzy siostry i pięciu braci, spośród których Maksy
milian także wyrósł na dramatopisarza. Dzieciństwo 
spędza w majątku Beńkowa Wisznia, w którym pobiera 
niezbyt dokładne domowe wykształcenie . Od śmierci 
matki w roku 1806 mieszka z ojcem we Lwowie. 

Jacek Fredro, ojciec poety 

~ 
:) 

-
Marianna z Dembińskich 

Jackowa Fredro, matka poety 

Usposobienie moje ciche, spokojne, niemal poważne; 
umysł więcej do smutnych dumań, niż do pustej wesołości 
skłonny, zyskał mi w rodzinie przydomek młor'ego 
staruszka. Miałem lat dwanaście, kiedy pewnego dnia 
tknęła mię jakaś myśl i pochwyciwszy kilka białych kartek 
starego regestru, zacząłem pisać komedię. Plan i wyko
nanie były dziełem jednej chwili natchnienia: niedziela na 
wsi i państwa nie ma w domu, pojechali w sąsiedztwo, 
zostały się same dzieci i nudzą się na zabój, bo zapomnia
no dać im rodzynków i migdałów na bankiet, którego 
przyrządzanie należy do najmilszych zabaw tego wieku. 

Cóż tu począć? Jak temu zaradzić? Michał, lokaj prze
biegły i łakomy, ofiaruje się wyprowadzić dziatwę z przy
krego położenia i wpada na koncept ubrać się w przeście
radło i udając ducha nieboszczki babki, straszyć starą 
klucznicę. Przestraszona klucznica oddaje klucze od 
spiżarni i sama chowa głowę w beczkę mąki. Michał tym
czasem gospodarując po spiżami, łapie co może i pakuje 
do kieszeni, pamiętając więcej o sobie, niż o dzieciach. Aż 
tu niespodziewanie nadjeżdżają państwo; duch złapany 
na gorącym uczynku, ze strachu chowa głowę w beczkę 
mąki. Rozwiązanie - sąd moralny- a wszystko pod tytułem 
Strach nastraszony. Próbka ta została mi tylko w przy
pomnieniu. 

Al. Fredro Autobiografia 

Kiedy do Galicji wkraczają wojska księcia Józefa Ponia
towskiego, szesnastoletni Aleksander zaciąga się jako 
ochotnik do 11 pułku ułanów, w którym w 1809 roku zostaje 
mianowany podporucznikiem. Wraz z wojskami Napo· 
!eona przechodzi całą kampanię moskiewską, za którą 
zostaje odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Przeżywa rów
nież tragiczny odwrót spod Moskwy i Berezyna. W Wilnie 
choruje na tufys i dostaje się do niewoli rosyjskiej, z której 
w przebraniu ucieka do Lwowa, skąd jedzie do Drezna, by 
przyłączyć się do armii francuskiej. W czasie kampanii 
pruskiej pełni funkcję oficera ordynansowego sztabu gens· 
ralnego. Uczestniczy m. in. w bitwie pod Hans au. W 1814 
roku odznaczony zostaje Legią Honorową. Przez kilka 
miesięcy stacjonuje pod Paryżem i wówczas poznaje fran
cuski teatr, głównie teatrzyki popularne. Z tego okresu 
pozostały znane wierszowane obscena: Sztuka obłapia
nia i O księżniczce ... 

Tragedia francuska, lubo szczyciła się wówczas królem 
tragików, Talmą, znalazła mnie prawie obojętnym widzem. 
Przesadna deklamacja, ruchy konwencjonalne, monoto
nia aleksandrynów, ziębiąca wszelkie ciepło, w ogóle nie 
mogla mi się podobać, nic nie wiedzącemu o trzech jedno
ściach. Przeciwnie, wodewil, komedia, wprawiały mię 

w zachwycenie. Pierwszy raz widziałem tam skończonych 
i doskonałych artystów, utrzymujących grą samą naj
lichsze nieraz ramoty i wtedy to powziąłem przekonanie 
wzmocnione z czasem, że nie ma dzieła dramatycznego, 
choćby jak mistrzowsko przeprowadzonego i wykończo
nego w częściach, które by się obeszło bez dalszego 
rozwinięcia i podniesienia dobrą grą aktorów. 

Al. Fredro Autobiografia 

Pałac w Beńkowej Wiszni. Stan w 1970 r. 

W 1815 Fredro na własną prośbę opuszcza wojsko 
w stopniu kapitana i wraca do kraju . Ojciec przeznacza 
mu wieś Jatwięgi w majątku Rudki, by syn samodzielnie 
uczył się gospodarowania. Fredro trochę nudzący się na 
wsi i jednocześnie lekko zdegustowany życiem towarzys
kim Lwowa zaczyna pisać. W 1815 roku powstaje Intryga 
naprędce, czyli Nie ma złego bez dobrego, która zosta
je wystawiona, ale bez powodzenia, w prowadzonym 
wówczas przez Jana Nepomucena Kamińskiego teatrze 
lwowskim 10 marca 1817 roku. Później tę jednoaktówkę 
przerobi na komedię Nowy Don Kiszot. Niedługo potem 
powstaje Pan Gelhab, wystawiony w Warszawie 7 
października 1821. 

Doczekaliśmy się przecież wystawienia twego Ge/dha
b~. P_osr_łam ci, kochany przyjacielu, afisz, ażebyś 
w1edz1ał, Jak były rozdane role i "Kuriera", który donosi 
o przyjęciu tej komedii. (. .. ) Żałowałem mocno, że przy 
odegraniu tej sztuki nie byłeś przytomny, bo by ci może 
były ~padły na myśl sceny do odmienienia lub poprawy -
zdania są o niej rozmaite. Ciekawy jestem, czy kto 
odezwie się z rozbiorem, lecz publiczność jest sędzią 
najlepszym, a ta była zupełnie zadowolona. Pisz, kochany 
Aleksandrze, jak najwięcej i zasilaj swymi płodami bardzo 
ubogą scenę naszą . 

z listu Franciszka Kisielińskiego do Aleksandra Fredry, 9. 1 o. 1821 

W 1819 roku rozpoczął się trwający dziesięć lat romans 
z Zofią hr. Skarbkową z Jabłonowskich . 

Pierwsza tylko miłość, podług mnie, niebezpieczną stać 
się może rozsądkowi, ale zarazem jest największą 
rozkoszą w życiu. Cóż może wyrównać temu lubemu 
marzeniu, że wiecznie będę kochany, że wiecznie kochać 
będę. Cóż wydać, cóż naśladować może nieśmiałość 
nowego serca. Złączenie się duszy z duszą skrytym 
węzłem, nie przewidując go wprzódy. Jestem, jestem 
kochany! Wielkie słowo! Sam sobie je powtarzam, 
powtarzają je drogie usta i ledwie śmiem wierzyć mojemu 
szczęściu. 

z listu Aleksandra Fredry do brata Maksymiliana, październik 1819 

Zofia z Jabłonowskich Fredrowa Stanisław Skarbek 



Ukochana Fredry uzyskała rozwód od swego męża, 
który chciał godnie rozwiązać problem, ale przez długi 
czas ponownemu małżeństwu sprzeciwiała się jej matka, 
obawiająca się zbyt niskich koligacji. Nie pomógł nawet 
uzyskany przez Jacka Fredrę w 1822 roku.tytuł hrabiow
ski, otrzymany z rąk austriackich. Dopiero starania brata, 
Maksymiliana, przełamały opory matki i 8 listopada 1828 
roku w Korczynie pod Krosnem doszło do zawarcia tak 
długo oczekiwanego związku. 

Nieco wcześniej zmarł ojciec Fredry. 

Kochałem i szanowałem mego ojca, ale w miarę jak mi 
czas nasuwa punktów porównania, cześć dla niego zdaje 
się wzmagać w moim sercu. Powtarzam teraz często 
niejedno jego zdanie, jego przestrogę, których słuchając 
nie myślałem nawet, że je pamiętać będę. 

Al. Frooro Trzy po trzy 

W 1824 roku na zaproszenie brata Aleksander zwiedza 
Włochy. Nadal pisze komedie, które własnym nakładem 
wydaje w 1826 roku. W tym okresie powstają jednoak
tówki: Zrzędność i przekora, Pierwsza lepsza, Odludki 
i poeta, List, Nikt mnie nie zna oraz regularne komedie: 
Mąż i żona, Cudzoziemszczyzna, Damy i huzary, 
Nocleg w Apeninach, Przyjaciele, Gwałtu, co się dzie
je, Dyliżans. 

Wszystkie twoje sztuki bardzo dobrze były przyjęte, 
a najbardziej: 1. Mąż i żona, 2. Geldhab i Cudzoziem
szczyzna. 

z listu Henryka Fredry do brata Aleksandra, 15. 5. 1824 

2 września 1829 roku przychodzi na świat Jan 
Aleksander, również w przyszłości komediopisarz i jedyny 
syn, gdyż dwaj następni umierają po urodzeniu. W 1831 
roku pisarz wraz z rodziną wyjeżdża do Wiednia, by uchro
nić się przed cholerą. Dwaj bracia Aleksandra biorą udział 
w powstaniu listopadowym. 

Na lata 1832-35 przypada najwspanialszy okres twór
czości pisarza. Powstają wówczas: Śluby panieńskie 
(1832), Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie oraz Ciotu
nia. Jednakże w 1835 roku Seweryn Goszczyński ogłasza 
rozprawę Nowa epoka poezji polskiej, w któraj oskarża 

Wnętrze pracowni Aleksandra Fredry 

Fredrę o obojętność na sprawy narodowe: Wówczas 
Fredro odkłada na długo pióro, co - jak się przypuszcza -
miało związek z tą krytyką, ale co również wynikało z po
stępującego nastroju mizantropii, od której nie uwolniło go 
nawet radosne urodzenie (21 maja 1837) jedynej córki -
Zofii, późniejszej żony Jana hr. Szeptyckiego, malarki 
i literatki. 

Wyrzec się wdzięczności można, każdy rozsądny czło
wiek powinien jej nawet unikać. Urazę przebaczyć można, 
nawet zapomnieć. Ale zawsze, nieustannie najczystsze 
zamiary, najgorliwsze usługi, najniewinniejsze słowa 
widzieć przekręcone, w truciznę zmienione i nie być w sta
nie wyszukać w sobie przyczyny, to musi koniec końców 

obudzić wiarę w jakiś niezłomny fatalizm. To może od
trącić od tego świata, który mnie nie chce ( .. .) Połamałem 
moje pióro autorskie nie, jak mniemano, dla równie złego 
jak głupiego artykułu bezimiennie ogłoszonego, bo autor 
przedał się obcej nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni za przy
jaźń, za ważną nawet usługę. (. . .) Oskarżać świat cały -
szaleństwo, oskarżać siebie - niesłuszność. Dalej więc 
milcząc nie myśląc, dalej po ostrej drodze, wypchnięty 
pielgrzymie! 

Al. Frooro Trzy po trzy 

W latach trzydziestych Fredro rozwija działalność oby
watelską; zostaje wybrany do Sejmu Stanowego, w któ
rym opiekuje się instytucjami naukowymi, otrzymuje tytuł 
honorowego obywatela miasta Lwowa. Wcześniej, bo w 
1829 zostaje członkiem Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

W latach czterdziestych ponawiają się ataki krytyki na 
postawę Fredry wobec działań niepodległościowych. Być 
może dlatego pisze napoleoński pamiętnik Trzy po trzy 
(1844-1846). Teatry nadal często wystawiają jego kome
die. Wydarzenia lat czterdziestych pobudzają Fredrę do 
działalności politycznej; dotykają także jego rodzinę. Po 
buncie Szeli w 1846 pisarz składa memoriał Uwagi nad 
stanem socjalnym w Galicji, a w 1848 zaciąga się do 
lwowskiej Gwardii Narodowej. Jako prezes Rady Naro
dowej w Rudkach wygłasza ostrą mowę antyaustriacką, 
za którą grożą mu represje, zażegnane jednak przez 
namiestnika Galicji. Wkrótce też Fredro wycofuje się do 
Beńkowej Wiszni. 

W 1850 roku wraz z żoną i córką wyjeżdża do Paryża, 
gdzie przebywa na emigracji syn, który brał udział w pow
staniu węgierskim. Fredro ponownie poznaje teatr fran
cuski, co prawdopodobnie wpływa na decyzję o powrocie 
do pisania. W Paryżu spotyka się także z wieloma ro
mantykami, m. in. z Adamem Mickiewiczem. 

W 1857 przenosi się do dworku na Chorążczyźnie we 
Lwowie. W okresie do 1868 roku powstaje kilkanaście 
komedii i jednoaktówek: Wielki człowiek do małych inte
resów, Wychowanka, Ożenić się nie mogę, Rewolwer, 
Co tu kłopotu!, Godzień litości, Dwie blizny, Pan 
Benet, Świeczka zgasła i inne oraz zbiór myśli, metafor 

i sentencji Zapiski starucha. 

Kiedym dalej zaczął pisać, powiedziałem sobie, że 
będę starał się zawsze korzystać z rozsądnej krytyki, ale 
na nią odpowiadać nie będę. Krytykowi wolno być zaro
zumiałym, autorowi nie. Krytyk może uszczypliwie wykry
wać wszystkie usterki, autorowi dobrej strony wykazać nie 
wolno. Bo, albo powiedzą, że prawdy nie lubi, albo że się 
sam chwali. Krytyka moich dzieł zadziwiła mnie wprawdzie 
namiętną nienawiścią, ale zarazem i zbiła z toru. Zwłasz
cza, że nikt nie stanął w mojej obronie. Zwątpiłem o sobie 
i przestałem pisać. Kiedy zaś po kilkunastoletnim milcze
niu uległem znowu nalogowi i wziąłem znowu pióro, nie 
wystawiałem na scenę. Bo już nie miałem tej młodocianej 
śmiałości, której wszystko łatwym się zdaje. Bo może i mój 
humor przygasł. Bo może i usposobienie publiczności inne 
jak było, kiedym pisał Śluby panieńskie. 

cytat za Pigoniem z książki Napastnicy I obrońca 

W 1859 przychodzi na świat wnuk, Andrzej Maksymilian 
i=redro, kolejny pisarz w rodzinie. 

Na poetę spływają zaszczyty i wyrazy uznania. W 1856 
we Lwowie odbywają się wielkie uroczystości na jego 
cześć; podobne zostają powtórzone w Krakowie w 1860 
roku. W 1873 pisarz zostaje członkiem Adakemii 
Umiejętności. 

Umiera 15 lipca 1876 roku we Lwowie. Pochowany jest 
w grobie rodzinnym w Rudkach. 

Nie był aniołem, ale był dobrym człowiekiem. Jako 
człowiek ulegał namiętnościom, pokusom, słabościom 
ludzkiej natury. Skazany od młodości do grobu na dwie 
ciężkie choroby: podagrę i hipochondrię, nie umiał znosić 
cierpienia z cierpliwością i poddaniem się, bo nikt go nie 
nauczył diwigania krzyża, nikt mu go nie wskazał godłem 
i zakładem szczęśliwej wieczności. 

ze Wspomnień Zofii Fredrowej 

opracowali: cawa i paga 

Aleksander Fredro 
Medalion wykonany przez Leonarda Markoniego. 



ŚLUBY PANIEŃSKIE 
Z początkiem 1827 roku, a może nawet pod koniec 

1826, naszkicował Fredro pierwszy plan komedii, którą 
nazwał Magnetyzmem, a która miała potem zostać Śluba
mi panieńskimi. Wkrótce powstała redakcja, napisana 13-
zgłoskowym wierszem nierymowanym. Tytuł był już inny: 
Nienawiść mężczyzn.( ... ) Upłynęło pięć lat, zanim powsta
ła ostateczna redakcja i wybrany został definitywny tytuł 
mfosnej arcykomedii: Śluby panieńskie, czyli magnetyzm 
serca. Gdy to się stało, w 1832 roku, Aleksander Fredro 
był już nie tylko szczęśliwym mężem swej ukochanej Zofii, 
ale i ojcem trzyletniego synka, Jana Aleksandra. Mógł na 
problemy tej sztuki spojrzeć z pewnego dystansu. Z uśmie
chem poetyckiego samorozumienia. 

Dwa zasadnicze problemy wysuwają się na plan pierw
szy, gdy analizujemy Śluby panieńskie. Pierwszy - to na
rodziny miłości. Drugi - bunt młodej generacji przeciw 
narzuconym konwencjom. Narodziny mfości -to psychicz
na ewolucja trojga osób: Gustawa, Anieli i Klary (Albin 
zostaje w tym samym punkcie, w którym widzieliśmy go 
na początku). 

Gustaw, jak możemy wyczuwać, jest w pewnym stopniu 
autoportretem. Jego przeżycia mocno przypominają te, 
których doznawał sam poeta. Zrazu interesuje go zabawa, 
ale - z domieszką zaciekawienia. Nocne wyprawy mają na 
celu hulanki i wyładowanie radości życia. Lecz pozwalają 
też poznać świat, rozciągający się poza obrębem rodzin
nego dworku. Ten świat jest "demokratyczny", plebejski, 
egzotyczny dla młodego panicza, jaki był i dla samego 
poety "krajobraz" polskich, niemieckich, francuskich i włos
kich zajazdów, karczem, zabaw. („.) 

( ... ) Ale przychodzi moment, w którym inne, równie 
pasjonujące, sprawy zajmą umysł i serce pana Gustawa. 
Anielę Dobrójską dostrzegł zrazu okiem roztargnionym, 
z domieszką zniecierpliwienia. Śliczna doprawdy, ale 
przeszkadza mu i w zabawie, i w usfowaniach poznania 
świata. 

Owoce zakazane 

Miłość zaczyna się w momencie, gdy powstają prze
szkody. Jeśli to prawda, że kapitan Fredro założył się (jak 
plotkował Ludwik Jabłonowski), że Zofię Skarbkową zdo
będzie i że ten zakład przegrał - to przecież także Gustaw 
spotyka podobny "zakład". Są to "śluby" dwóch panien, 
wzmagające opór Anieli. Ale Gustaw, który niedawno stu
diował świat pozbawiony masek i pozorów, nie salonowy, 
łatwo zgadnie - że owe śluby, pozornie tak dziecinne, że 

I • 

ta "nienawiść mężczyzn" wynika z głębszego, bardziej 
ważkiego powodu. Opór Anieli - sam Gustaw, w gruncie 
duszy, mógłby uznać za uzasadniony. 

Gdyby główny amant tej komedii wierzył w dawny, 
patriarchalny porządek świata - akcja nie mogłaby się 
rozwinąć. Póki Gustaw uważa swe przyszłe małżeństwo 
za rezultat matrymonialnych planów dwóch rodzin, nie 
pasjonuje się tą sprawą. Nie miałby przecież nic przeciw 
zaślubieniu ślicznej dziewczyny. Ale czuje i wie, że praw
dziwe szczęście zaczyna się w momencie swobodnego, 
indywidualnego wyboru. Podziela pogląd swej epoki, swej 
romantycznej generacji. 

Aniela, pozornie łagodna i bierna, dobrze wychowana 
i ludziom życzliwa, ma swój sąd, swoją wolę. Nie tylko jako 
wyznawczyni "ślubów" (które rozśmieszają Radosta i Gu
stawa), także jako panienka z pierwszej połowy XIX wieku 
- stawia opór rodzinnej umowie. Przełamanie, pozornie 
tylko wmówionej, pierwotnej obojętności Anieli, rozpala 
wyobraźnię Gustawa. („.) 

Ani Anieli, ani Gustawowi nie grozi małżeństwo przy
musowe. Sami określają prawa swego losu, sami zdoby
wają możność organizowania swego szczęścia. Druga 
para jest już jednak w sytuacji gorszej. Myślę o Albinie 
i Klarze. Pokonaliśmy, na szczęście, uprzedzenia niektó
rych historyków literatury, którzy odmawiali kochankowi 
Klary prawa do "rzeczywistego" bytu. 

Praktyka naszych teatrów, np. "Ateneum" warszawskie
go i krakowskiej "Bagateli" oraz spektaklu kaliskiego 
w 1980 roku wykazała, że możemy sobie wyobrazić Albina 
jako chłopca na schwał, przystojnego, opalonego, wcale 
nie groteskowego. Jest po prostu zakochany i nieporadny 
w sposobach wyrażania swej miłości. Wystarczy kilka 
··lekcji" Gustawa, by w nim wyzwolić iepsze samopoczucie. 
(„.) 

Dlatego i Albin ma pełne prawo do istnienia pod słoń
cem, przyświecającym Fredrowskiej twórczości. Że jest to 
postać wartościowa i ciekawa dowodzi jego zachowanie 
w chwili, gdy się dowiaduje o rzekomo projektowanym 
małżeństwie Klary i Radosta. Nawet pani Dobrójska nie 
próbuje bronić swej wychowanki. Natomiast Albin, zapo
minając o wszelkich konwenansach "krzyczy w ucho" 
Radosta: 

Nim zaślubisz Klarę 

Mnie zabić musisz! 

Wierzymy mu tym chętniej, że ów buntownik, już 
romantyczny, wierzy nie tylko w miłość wzajemną, ale 
nawet i w nieszczęśliwą, jednostronną. („.) 

Osobliwa była zagraniczna przygoda Ślubów 
panieńskich. W 1835 roku w paryskim wydawnictwie The
atre Europeen. Nouvelles collections des chefs d'oeuvres 
de theatres ukazał się lichy Uak ocenił Fredro) przekład 
francuski Ślubów, dokonany przez Kaliksta Morozewicza. 
Pięć lat później trzej paryscy autorzy M. M. Laurencin, 
Mare-Michel i L. Labiche dokonali plagiatu, wystawiając 
wodewil Bocquet pere et fils ou le chemin le plus long. Jak 
twierdził Fredro, "główny węzeł i kilka scen ledwie nie co 
do słowa są wzięte z mojej komedii Śluby panieńskie". 

W 1878 roku opowiadał syn Fredry austrackiemu lite
ratowi Aleksandrowi Aasenowi, że poeta po obejrzeniu 
owego plagiatu zażądał wyjaśnień: "Dyrektor teatru zapy
tany przez Fredrę o autora sztuki, przedstawił mu swego 
sekretarza, biednego emigranta polskiego, który zbladł 
usłyszawszy nazwisko hrabiego. Fredro jednak nieszczęś
liwemu plagiatorowi, który zresztą później podpisywał się 
na afiszach już tylko jako tłumacz, nie tylko, że przebaczył, 
ale i darował mu tantiemy wszystkie." 

Nie koniec jednak na tym! Przebywając we Wrocławiu 
w latach pięćdziesiątych, trafił Fredro w tamtejszym 
Teatrze Miejskim na sztukę Carla von Holteia Sie schreibt 
an sich selbst Lustspiel in einen Akt aus dem Franzosi
chen. Był to ... plagiat z plagiatu, już wcześniej grywany 
(oczywiście bez wiedzy naszego pisarza) w Berlinie, Mita
wie, Grazu, Wiedniu, Pradze(!), Gdańsku, Dreźnie i Karls
ruhe. 

GUSTAW 

Wojciech Natanson 
Sekrety Fredrowskie. 1984. Fragmenty. 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
Jeżeli zatem mam zarodne siły 
Ogień swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegóż miałbym w pięknej, młodej duszy, 
Czystej jak śnieżek, co świeżo przyprószy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nią wycisnąć piętna! 

(Akt trzeci, scena szósta) 
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ŚLUBY PANIEŃSKIE 
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Dekoracja i projekty kostiumów: Wł. Ce j n ar 

Pani Do brój ska 

Aniela . 
Klara 
Rado'!. 
Gustaw 
Albin 
Jan . 

Obsad a: ----------. 

Fr. Kasprzakowa 

St. Dzidowa 
E. Ruszówna 

A. T rzóslówna 
H. Małdrzyk 
P. Augustyniak 
F. Gogółka 
J. Wierzchowski 

Premiera Ślubów w Wędryni miała szczególnie 
uroczysty charakter. Na widowni, wśród licznych 
i ważnych gości, znajdował się również reżyser Wasyl 
Wasiljew, o którym mówiło się w tajemnicy, że to 
zabłąkany emigrant z carskiej Rosji, jeszcze z czasów 
rewolucji. Namówiony przez Władysława Niedobę do 
wystawienia w Scenie Polskiej Grzeszników bez winy 
Ostrowskiego, rozważał obsadę i chciał poznać zespół. 
Podnieceni aktorzy przeżywali w garderobach 
przedpremierowy paraliż, szczególnie zaś Piotr 
Augustyniak, który grał tego wieczoru o wielką stawkę -
chciał olśnić w roli Gustawa i dostać rolę Nieznamowa 
w Grzesznikach u Wasiljewa. I udało się! Upojony 
premierowym sukcesem przecenił nieco swoje 
możliwości we wznoszeniu toastów i ciężko zaniemógł 
(Piotruś zaś znany był raczej z dość ograniczonych 
możliwości w tym względzie). Następnego dnia, dwie 
godziny przed przedstawieniem w Czeskim Cieszynie, 
Władysław Niedoba zastał go na łożu boleści 
z przykrymi dolegliwościami związanymi z jego 
popremierowym stanem. Nie pomogły ani prośby, ani 
groźby. I za niedomagającego Piotrusia zagrał Roman 
Mecnarowski, asystent reżysera, który przygotowywał 
się do tej roli jeszcze na uczelni w Łodzi. 
Pani Emilii Bobek (wówczas jeszcze Ruszównej - przyp. 
red.), która grała Anielę, a prywatnie przeżywała bardzo 
intensywnie czas narzeczeństwa z Januszem Bobkiem 
(swoim długoletnim partnerem scenicznym i życiowym -
przyp. red.), przytrafiło się - w słynnej scenie "ślubów" -
piękne przejęzyczenie. Po tekście Anieli i Klary, który 
brzmi "Przysięgam na kobiety stałość niewzruszoną I 
nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną" - następuje 
kwestia Anieli: "Nienawidzić, tak - oprócz mego stryja". 
Pani Emilia zaś powiedziała: "Nienawidzić, tak - oprócz 
mego męża". I tak oto życie prywatne wzięło górę nad 
życiem scenicznym i położyło koniec wszystkim 
wątpliwościom pana Janusza. 
Przedstawienie Ślubów cieszyło się dużym 
powodzeniem: zagrano je 56 razy, a obejrzało je 13.860 
widzów. 

(z Kroniki Sceny Polskiej) 

Scena Polska wystawiła następujące utwory 
Aleksandra Fredry: dwukrotnie Gwałtu, co się dzieje 
(w 1953 i w 1986 r.) i Damy i huzary (w 1957 i w 1976 
r.), Śluby panieńskie (1953),Męża i żbnę (1959), Zemstę 
(1970), Pana Jowialskiego (1972), Ożenić się nie mogę 
(1980), Ciotunię (1981 ), Wielkiego człowieka do 
małych interesów (1982). 

Na zdjęciu: od lewej . 
Helena Trzósłówna - Klara, Emilia Bobek- Aniel.a. 

NASTĘPNE PREMIERY 

Tennessee Williams 
SZKLANA MENAŻERIA 
Samy Fayad 
JAK OBRABOWAĆ BANK 
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