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Przyrzekam na kobiety s talo~ć niewzruszoną 
~ienawidzić ród męski, nigdy nie być żon<1. 

Aniela, Klnm . Akt I >c-. 7 



TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HOBNERA - MAŁA SCENA 

ALEKSANDER FREDRO 

Śluby panieńskie 
CZYLI 

Magnetyzm serca 

komedia w pięciu aktach, wierszem 



OSOBY 

Pani Dobrójska 

Mirosława Dubrawska 
Aniela 

Justyna Sieńczyłło 
Klara 

Beata Ścibakówna 
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Radost 

Andrzej Łapicki 
Gustaw 

Rafał Królikowski 
Albin 

Piotr Kozłowski 
Jan 

Tomasz Sapryk 

reżyseria ANDRZEJ ŁAPI CKI 
sc~nografia Łucja Kossakowska 

wykonanie tkaniny Barbara Levittoux 

asystent reżysera Tomasz Sapryk 

inspicjent-sufler Julia Ossowska 



Andr7.<'j Lapir ·ki w ro•li Majora w Tr::y pn tr::y 

Nim się odrzwi r'~Z .. pomy;l pierwt>j 11 i1·co. 
Bo często słowa jakby z work a k ctl. 
Al e sensu w nir.h ... no! - tego t:cun nie ma. 

fot. A. Dudli·~ 

lładosl. Akr I se. 4 
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Al\DRZE.1 ŁAPICKI I KOMEDIE ALEKSANDRA FREDRY 
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Role : 
Alfred w Pierwszej Lepszej 

reż. Andrzej Łapicki 
Teatr Telewizji , 8 VII 1963 

Leon Birbancki w Dożywociu 
reż. Jerzy Kreczmar 

Teatr Współczesny w Warszawie, 24 X 1963 

Alfred w Mężu i żonie 
reż. Maryna Broniewska 

Teatr Telewizji , 14 IX 1964 

Major w Trzy- po trzy 
reż. Adam Hanuszkiewicz 

Teatr Narodowy w Warszawie, 23 Vl 1973 

Fredro w Trzy po trzy 
reż. Adam Hanuszkiewicz 

Teatr Telewizji, 24 Xll 1977 

Czesław w Odludkach i poecie 
reż. Andrzej Łapicki 

Teatr Telewizji, 29 I 1979 

Zdzisław w Pierwszej lepszej 
reż. Andrzej Łapicki 

Teatr Telewizji, 11 11 1980 

Andrzej Lapicki w roli Birliamk if'"U w Do3;n1·u1 ·i11 

ReżysPri e: 

Pierwsza leps::;a, Tratr Tel wizji, 8 Vll 1 %3 
Odludki i poeta, Teatr Telewizji , 29 I 1979 

Zr~rdrw§ć i pr:=ekora, T ea u· Tde\\·izji, 28 I 1980 
Swieczka ::.gasła, T alr Telrwizji., 10 Jl 1980 
Pierwsza leps::.a, Teatr Telewizji, 11 II 1980 

Dwie bli=n_v, Teatr Telewizji, 1 V 1981 
,S'Luby panieńskie, Teatr Polski w W arszawic, 20 XIl 1984 

Śluby panier/skie, Teatr Telewizji .. 30 Vl 1986 
Da111_y i huzWJ,, Teatr Telewizji w Warszawie. 25 XII 1986 

Śluby paniel1skie, Teatr Polski w Warszawie 
(wznowirni~ zr zmianarni w ob:;~dzir ) , 29 VI 1988 
Parz Geldhab. Teatr Telewizj i, 21 VI 1993 

Nikt mnie nie zna, Teatr Te!Pwizji, 6 11 1995 

Znam dobrze mężcz\ zn , ten ród krokodvli 
Co s i ę tak czai, tak ;1klada snadnie.. .. ' 
Bv zn,kać ufność· i zdradzić po chwili. 
Lecz że źli oni - mamyż być takimi ? 

1ln i('/a, Akt I :ie. 7 



A~ J'8'„. $,.ar,.n 

(U', ?7.9.Y "'· ..,,,,.., 7<f'7ó I". 

Rra ć przr,ds ięwz ięl" ir . en wiPcznvm nazwa 110 -

A zmienia<'.- w dobie: nien awirlzil- rano -
A kochać· w wi1 ·rz(ą: o.zkodzi(·. niewin nemu .. 
A za godzinę chci eć po magać· remu -
Że to jest płocho '!: . k to nic dwe. to p1-z\-zna . 
I kt óż jej zdoln~ " - P r·wn i1' 11i1~ mężczyzn a! 

G11strw>, Ak1 V se . :) 

Gdyby na sza gospodarka kulturalna była 

z prawdziwego zdarzenia .. Fredro nie powinien 
--..t'..11~ :;chodzić z afisza . l ie wiem, od czego trzeba by 

wtedy zaczynać, od żelaznego repertuaru czy 
nawet specjalnej sceny, z pewnością jednak 

pierwszym wyrazem tej triumfalnej epoki byłoby odzyskanie pol
skiego śmiechu. 
Wystarczy wrócić w pamięci do niedawnych widowisk Fredrow
skich w Teatrze Narodowym, połączyć niezapomnianą, polone
zową Zemstę i Jenialkiewicza z wystawionymi teraz Ślubami, 
aby przeczuć, co by to był za festiwal, taki Fredro w nieprze
rwanej ciągłości. Jaka przyprawa w smaku życia, dosypana do 
codziennej naszej doli. Wreszcie, co za chów aktora i widza. 
Starszy pan z Beńkowej Wiszni przestałby być wyłącznie lektu
rą szkolną, a zblazowany grymas publiczności, że to ograny 
Fredro, a nie np. nowy Shaw, nie byłby już świadectwem obo
wiązującej mody i gustu. Aktorzy dziedziczyliby kumzt i styl, 
teatr odnawiałby niezniszczalną żywotność dzieła - maluczko., 
a stanęlibyśmy przed drzwiami wielkiej, słynnej na świat 

Comedie Polonaise. 
Wolno chyba puścić wodze marzeniom, wracamy przecież 

z przedstawienia Fredry. 
Bo co jest najbardziej nie sfalszO\vaną cechą tej starej komedii? 
Jej żywotność, jej niepostarzała uroda, jej stuletnia młodość. 
Ten najprawdziwszy .. ,magnetyzm serca'', którym Fredro „ogień 
swój własny w obce przelał żyły". 
Jasność tej sztuki, jej szklana przejrzystość i muzycznie czysty 
ton budzą w słuchaczu porywczą rzeźwość., jakieś odradzające 
natchnienie. Udziela się to wprost, bez pośrednictwa konwenan
su teatralnego, ogrzewa swoim ciepłem i zachwyca naturalno
ścią. Można podziwiać w Ślubach panieńskich co kto chce, czu
cie widza, bezbłędną kompozycję czy lekki bieg po rymowanym 
dialogu, który nie obci~.iża, 1 cz uskrzydla komedię:, najchętniej 
jednak wraca się do niepowtórzonej aury ogólnej, wesołego na
tchnienia i tam chciałoby się pozostać. 
Nigdy nie można nadziwić się \V pełni, że ten pierworodny 
śmiech polski powstał w najczarniejszych czasach niedoli naro
du .. po rozbiciu nadziei napoleońskich, w ustach uczestnika za-



wiedzionych wypraw i w okresie rozpaczy powstańczej. Wszys t
ko jedno. czy wyraża on niezmożoną siłę rasy szlacheckiej., czy 
dawał odpór tragicznym nif' szczęściorn epoki, czy też budził się 
jako parnflf' t przec iw romantyzmowi . .Jakikolwiek komentarz 
historyczny da się Fredrze., a najpełniejszy powstanie zapewne 
po zesumowaniu wszystkich tych efrnwntów, jedno będzie dzi ś 

dost 9pnc i ważne dla każd t:go : aktualność. Prawdziwa aktual
ność wzr uszenia. 
Po stuJetnim moście przerzuconym od pow~ ta nia komedii po 
dziei1 dzisiejszy przejść można swobodnie, zachowując całą jej 
s ędziwość i podziwiając nieprzemijającą młodość. Jakaż jest si
ła tchu pisarsk iego w tym dziele, że uśmiechnięty jego duch nie 
rozwiewa się i nie ainie., choć wiek mija z wiekiem? Skąd się 
wziąl ten czarodziejski humor wyrażony w prostym języku., któ
ry do wysokich swoich wznies ień potrzebował zawsze martyro
logicznych kalwarii( Są to sekrety, przy których wzdycha się, 
ale wzdycha z zadowolenia i pychy. Jedyny na:;z moeit pogod
nych westchnjcr'1. 
Jeśli my w krz esłach smakując wyuorną zabawę rozkoszujemy 
się nią uszczęś liwieni, aktorzy muszą się czuć w niej chyba 
wniebowzięci. Snujq pewnie t e ż swoje marzenia i po moście fre
drowskim walą już na cał e,c:ro do ComPdie Polonaise. 

Kazimierz Wierzyński 
Fragrncn l recenzji z prrm icry 
Śluuóu• panieńskich 
w TPal cze \lu rodowym, 
Warszawa 1 b X 1936. 

Wierz tu mężczyźnje! - Jak bóbr płakał rzewnie., 
Błagał, przysięgał, od miłości ginął., 
A koniec koi1ców - chorągiewkę zwinął. 

Klara, Akt IV :;c . 9 

Pierwszą wersję Slabów panieńskich napisał Aleksander Fredro 
w roku 1827, wierszem nierymowanym, dając tytuł Nienawi.ić 
mf!Żczyzn. Wersja ostateczna powstała w roku 1832, a wysta
wiona została po raz pierwszy we Lwowie 15 lutego 1833. 
Drukiem ukazała się w t.4 Komedii w roku 1834. 

Nie wszystko stra~zne . co czasem zast:ra~za; 
Mają wady mężczyźni, ma także płeć nasza. 
Zatem szalę rozsądku ta strona przeważa, 
Co swoje błędy karci, a cudze pobłaża. 

P. Dobrójska, Ak1 I se. 8 



Teatrowi 
Powszechnemu 

im. Zygmunta Hiibnera 

z życzeniami dalszych 
sukcesów 

FUNDACJA 
FELIKSA ŁASKIEGO 

z Londynu 
na działalność artystyczną 

w sezonie 1994/1995 

400. OOO. OOO zł 

• Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. 

Oddziały warszawskie 
I Oddział 
00-9.50 Warszawa. Pl. Bankowy 2 Tel. 6:37 10 OO 

I[ Oddział 

00-950 Warszawa. ul. Kredytowa 3 Tel. 26 79 29 

IIl Oddzia.l 
00-950 Warszawa .. ul. Czackiego 21 Tel. 26 92 11 

IV Oddział 
02-019 Warszawa. ul. Grójecka 1/.3 Tel. 6.58 82 17 
02-011 Warszawa .. Al. Jerozolimskie 89 tel. 29 60 51 

V Oddział 
00-950 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65179 Tel. 30 04 64 
Agencja Warszawa, ul. Wilcza 70 Teł. 625 7.5 :32 

VI Oddział 
02-243 Warszawa, ul. Sw. Hieronima 4 Tel. 11 41 26 
03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska .54 Tel. 18 65 18 
Agencja 04-128 Warszawa., ul. Omulewska 27 Tel. 105041 

Vll Oddział 
00-710 Warszawa. ul. Witosa 31 Tel. 642 06 66 

Vlll Oddział 
02-675 Warszawa, ul. Wołowska 18 Te ł. 48 89 44 

IX Oddział 
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 9 Tel. 644 30 34 

Oferują Państwu 

uniwersalne 
rzetelne 

i profesjonalne uslugi bankowe 

ZAPRASZAMY! 



TO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLU I SPEDYCJI 
Al. Jeruzolim.<kie 87, 02-001 WarufJ wa 

tlx. 8 160 79 tel.lfax 2212 1 b6 76 tel. 221:!9 89 40 komertel 891120369 

CYTRUS OW Y ŚWIA T ! 

Dv rektor nac.:ze- lny i artvs lyr:znv 

'KRZYSZTOF RUDZ·l ~SKI . 

Zas tępca dyrek tora 

Rvszard Ja k uLisi a k 

Kierownik ł i Leracki 

Magdalena Cit>sirlska 

Redaklor pro"ra nrn :\lagda lena Cies ielska 

Op racowa nie g raficzne (z wv lączen iem rrkhun) 'vlar i<' j Busuw icz 

Wydawca: l\· •łl r Powszechny im . Zy•w un ta H i.i bnern 

O:l -80 I Warszawa .. ul. Zo rno~·, k ie go 20 

tel. kasy b iletowej 18-:2:) - 16. 18 --1 8 -19 

druk [b Poligrafus , tel. 079 -28- 18 

03-503 \L irozawa , ul. Oszm ia i'1 ska 1 l a 
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