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ALEKSANDER FREDRO (20 VI 1793 [1791 ?] - 15 VII 1876). Urodził 
się w Suchorowie pod Przemyślem w galicyjskiej rodzinie szlacheckiej, 
której majątek i tytuł hrabiowski pozwoliły wejść w krąg arystokracji. 
Otrzymał domowe wykształcenie. W 1809 r. wstąpił do armii Księstwa 
Warszawskiego; brał udział w wojnie 1812 r. (zbiegł z niewoli rosyjskiej), 
w bitwie min. pod Lipskiem. Po powrocie gospodarował z ojcem 
w Beńkowej Wiszni w pobliżu Lwowa. Debiutował na scenie lwowskiej 
w 1817 r. jednoaktówką „Intryga na prędce, czyli Nie ma złego bez 
dobrego". Zakochany ze wzajemnością w Zofii z Jabłonowskich Skarb
kowej, czekał 10 lat na unieważnienie jej pierwszego małżeństwa. Po 
ślubie zamieszkał w rodowej Beńkowej Wiszni i we Lwowie. Był posłem 
do galicyjskiego Sejmu Stanowego, zyskując autorytet obywatelski. Wy
stępował przeciw austriackiej biurokracji. W 1846 r. wskutek niefortun
nego zwrotu w przemówieniu, oskarżony o obrazę majestatu, został po 
długim śledztwie zwolniony dzięki interwencji namiestnika A. Gołuchow
skiego. W latach 1850-1855 przebywał w Paryżu z synem Janem Aleksan
drem, który jako uczestnik powstania węgierskiego nie mógł wrócić do 
Galicji. Po powrocie osiadł we Lwowie. Został posłem do pierwszego 
Sejmu Krajowego. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Akade
mii Umiejętności. 

Z jego dorobku literackiego najbardziej znane są: komedie „Pan 
Geldhab", „Mąż i żona", „Cudzoziemszczyzna", „Śluby panieńskie", „Pan 
Jowialski", „Zemsta", ,,Dożywocie", ,,Damy i huzary'', „Wielki człowiek 
do małych interesów", „Godzien litości", „ Wychowanka", „Rewolwer'', 
„Ostatnia wola"; bajki „Paweł i Gaweł", „Małpa w kąpieli", „Osiołkowi 
w żłoby dano"; pamiętnik „Trzy po trzy" oraz „sapiencjalny" zbiór 
,,Zapiski starucha" i „swawolny poemat młodości" pt. „Sztuka ob
łapiania". 
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Z DZIEJÓW TEKSTU 

Na „Ślubach panieńskich", podobnie ja i na innych 
komediach Fredry, swoiste piętno wycisnęła biografia pisa
rza. Pracę nad tą jedyną w swojej twórczości komedią 
poświęconą wyłącznie problematyce i psychologii miłości 
rozpoczął pisarz przy końcu 1826 r. Na początku roku 
następnego była już gotowa pierwsza redakcja. Cztero
aktowy wówczas utwór, napisany izosylabicznym 13-zgłos
kowcem, zaopatrzył pisarz w tytuł „Nienawiść mężczyzn". 
Prototyp późniejszej Klary nosił imię Laura, a w roli 
przyszłego Albina występował Erazm. W tym czasie pisarz 
był już zakochany w Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej. 
W 1827 r. starania o unieważnienie jej małżeństwa napoty
kały na trudności. Zniechęcony niepowodzeniem pisarz 
zaczyna wątpić w sens życia, a tym samym w sens 
twórczości. 

W jesieni 1828 r. Fredro poślubił jednak Zofię. 
~ałożenie _rodz~y, wybuch powstania listopadowego, wy
Jazd z kraju znow przeszkodziły mu w pracy nad tekstem. 
W rezultacie powrócił do niej dopiero po 6 latach. Osta
teczna redakcja powstała na początku 1832 r. 15 lutego 
1833 r. w teatrze lwowskim odbyła się premiera komedii. 

Mieczysław Inglot, „Śluby panieńskie " Alek
sandra Fredry, Warszawa 1986, Biblioteka 
Analiz Literackich. 

* 
Komedia moja, „Śluby panieńskie, czyli Magne

tyzm serca", była przedstawioną w teatrze lwowskim w r. 
1832, a drukiem ogłoszoną w IV tomie moich komedii w r. 
1834. 

W kilka lat później została bardzo źle przetłuma
czoną prozą na język francuski. 17 VIII 1840 r. przed
stawiono po raz pierwszy w teatrze du Gymnase Dramati
que w Paryżu sztukę „Bocquet pere et fils ou Le Chemio le 
plus long", comedie-vaudeville en deux actes par M.M. 
Laurencin, Mare-Michel et E. Labiche. W tej sztuce 
głów~y. węzeł i kilka scen ledwie nie co do słowa są wzięte 
z moJeJ komedii „Śluby panieńskie". 

, Piszę t_ę notę dla tych, którzy mnie oskarżają 
o nasladowame powyższej sztuki francuskiej. 

Aleksander Fredro, Nota do IV wydania „Ślu
bów panieńskich". 

* 
(Od redakcj~) Fredro w swej nocie mylnie podaje 

datę prapremiery „Slubów". Sztuka przełożona na francu
ski ukazała się drukiem w zbiorowym wydawnictwie w Pa
ryżu w 1835 r. Przedmowa do tej edycji była dziełem 
Kaliksta Morozewicza, który też zapewne przekładał „Ślu
by". Ta dopiero translacja autorom wymienionym przez 
Fredrę posłużyła za podstawę przeróbki na wodewil. Pod 
pseudonimem Laurencin ukrywał się Chapelle Paul Aime. 

* 
Akcja [francuskiej przeróbki „Ślubów" na wodewil] 

działa się „u wód" w miejscowości kuracyjnej, gdzie dwie 
młode kobiety, rozwódka udająca pannę i niedoświad
czona dziewczyna, składały przyrzeczenie nie wychodzić za 
mąż: scena „ślubów", zabawne zastrzeżenia pań, sposoby 
zdob~ania ich wzajemności przez intrygujących panów, 
wreszcie scena pisania listu miłosnego - wszystko to 
przejęte zostało z komedii Fredry, ubarwione zaś operet
kowymi kupletami i wodewilowa-farsowymi zawikłaniami 
„z tłuczeniem szklanek, piciem wody mineralnej, prze
wracaniem sprzętów". 

Krystyna Poklewska, Aleksander Fredro, 
Warszawa 1977. 

WOKÓŁ LWOWSKIEJ PRAPREMIERY 

Premierową obsadę „Ślubów" w teatrze lwowskim 
która, jak wspomniano, odbyła się 15 II 1833 r., stanowili; 
Anna Saalowa jako Dobrójska, Aniela Starzewska w roli 
Anieli i Apolonia Kamińska w roli Klary. Jako Radost 
wystąpił Witalis Smochowski, a Antoni Benza i Leon 
Rutkiewicz odegrali Gustawa i Albina. 

Mieczysław Inglot, „Śluby panieńskie" Alek
sandra Fredry, Warszawa 1986, Biblioteka 
Analiz Literackich. 

* 
Dnia 15 bm. dana była po raz pierwszy w tutejszym 

teatrze polskim komedia w 5 aktach wierszem, napisana 
przez Aleks. hr. Fredra, pod tytułem „Śluby panieńskie, 
czyli Magnetyzm serca". Płód ten nowy naszego Moliera 



przyjęła z największym zapałem nader liczna publiczność 
i wszystkie zdania zgodziły się na to, że komedia ta, którą 
autor tak pięknie dramatyczną literaturę naszą ozdobił, 
należy do najcenniejszych jego utworów w tym zawodzie. 

„Rozmaitości", Lwów 1833, nr 8 z 16 lutego. 

* 
Wczorajszy wieczór był dla mnie tak dalece szcze

gólny, tak dalece miły, iż w dzisiejszym poranku nie 
mogłem nie ponieść na sobie, abym pośpieszno nie chwycił 
pióra i wyznał autorowi „Ślubów panieńskich'', że mu 
(zdaniem to wszystkich) najpiękniejszy, jak i w istocie 
zazdrości godny wieniec na zawsze uwiły. 

Oddając szczery, należny hołd zasłudze, nie lękam 
się, aby na mnie mógł paść cień posądu, że mię ku temu 
wiedzie nikczemnych dusz pochlebstwo. I owszem, po
wtarzam: Tak jest! „Śluby panieńskie" są utworem praw
dziwie szczęśliwym, prawdziwie poetycznym. W nim po
wzięta idea ślicznie z jednego rozpromienia punktu i w je
den, tak dla ucha, jak i duszy, wdzięcznie określa się 
obwód. 

Wczorajszego wieczora miałem wygodne i spokojne 
w teatrze miejsce. Patrzyłem z uciechą na tego różnobarw
nego twórczej fantazji motyla, który mię tak łatwo powabił 
za sobą, żem i śpilki na ułowienie jego przepomnieć musiał! 

To zachwyconego serca wyznanie rad bym, abyś 
przez łaskę swoją raczył oświadczyć Autorowi; bo jakkol
wiek jest to wyznanie nieznaczącego zera, miło mu wszakże 
być może, że jest gorącego i jak najczystszego popędu 
skutkiem. 

List Jana Nepomucena Kamińskiego do A . 
Fredry, Lwów 28 Il 1833 r. 

MAGNETYZM 

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 nie wycisnąć piętna! 

(Akt li/, w. 280-287) 

W arsenale środków, które posłużyły Guciowi do 
pozyskania serca Anieli, obok klasycznej intrygi roman
sowej ważną Folę odgrywa magnetyzm. Ta popularna na 
przełomie XVIII i XIX w. teoria, sformułowana przez 
Franciszka Mesmera, głosiła wiarę w istnienie duchowej 
siły, fluidu czy „sympatii" zdolnej oddziaływać w mistyczny 
sposób na otoczenie. Apoteoza siły ludzkiej woli, teoria 
duchowej wspólnoty powstającej między osobowościami 
obdarzonymi przez naturę darem „sympatii" sprawiały, iż 
tę teorię ( ... ) cechowało duże podobieństwo do ideologii 
i estetyki romantyków. Opierała się ona bowiem na Rus
sowskiej teorii o duchowej „komunii serc". 

Mieczysław Inglot, Wstęp do „Ślubów panień
skich, Wroclaw-Kraków 1972, seria Bibliote
ka Narodowa. 

KRYTYCY O „ŚLUBACH PANIEŃSKICH" 

Jest rzeczą interesującą, że tak rozgałęzioną, ale 
jednocześnie konsekwentnie do celu prowadzącą intrygę, 
zmieścił pisarz w czasie nie przekraczającym 12 godzin. 
Akcja zaczęła się wczesnym rankiem, a na początku V aktu 
mógł widz dowiedzieć się o przebiegu rozmowy toczonej 
przez bohaterów przy obiedzie. 

Mieczysław Inglot, j.w. 

* 
Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja „Ślubów panień

skich"? Odpowiedź jest prosta, jak i to pytanie. Wprzód, 
gdzie? „Scena na wsi, w domu Pani Dobrójskiej", mówi 
Fredro. A w scenie drugiej aktu I Jan mówi Radostow~ że 
Gustaw pojechał do Lublina. Więc ta wieś i ten dom 
niedaleko Lublina. I to już wszystko, co wiemy o miejscu 
akcji „Ślubów". Prawdę mówiąc, niewiele. Niemal nic. Ale 
może didaskalia lub tekst główny powiedzą nam więcej. 
Owszem. Didaskalia tak opisują dom pani Dobrójskiej: 
„Duży pokój - dwoje drzwi w głębi, trzecie drzwi po 
prawej stronie sceny do pokojów Pani Dobrójskiej, czwar
te po lewej do pokoju Gustawa; ok.no". A w akcie II, scenie 
piątej, Gucio wspomina coś o konkurencie, który „na 
dziedziniec wpadnie". Więc przed domem pani Dobrójskiej 
jest dziedziniec, a w pokoju jest okno. I to już wszystko, co 
wiemy o miejscu akcji. Niewiele. Pigoń w objaśnieniach do 



IV tomu „Pism wszystkich" przypomina nam, że w pierw
szej wersji „Ślubów" akcja miała rozgrywać się pod War
szawą. Ale wreszcie Fredro umieścił ją pod Lublinem, 
ponieważ „Lubelszczyzna, okolice, gdzie młody Fredro, 
porucznik wojsk Księstwa Warszawskiego, wesoło spędził 
najpamiętniejsze swe lata, 1810-1811, była uprzywilejowa
nym terenem, na którym umieszczał akcję swych komedii". 
I co z tego wynika? Nic. Umieścił tam akcję, ponieważ 
zwykł umieszczać tam akcję. Ale może dlatego umieścił 
akcję pod Lublinem, ponieważ był mu potrzebny rym do 
„zaczyna"; Lublina - zaczyna? Kto to może wiedzieć? Bo 
wreszcie: ten Lublin mógłby być Warszawą, a ta Warszawa 
~ogłaby być Lwowem, a ten Lwów mógłby być Wilnem. 
„Sluby" dzieją się na wsi, w jakimś domu, nie opodal 
miasta. Więc choć gdzieś się dzieją, to i wszędzie się dzieją: 
wszędzie, gdzieś, nigdzie ( ... ). 

A o postaciach cóż nam wiadomo? Ubrany do 
konia, z chustką w ręku, robótki biorą, był na reducie. To 
jasne: wszystkie postacie, poza służącym Janem, są z jednej 
klasy. To szlachta. To jasne: są Polakami, bo noszą polskie 
imiona i mówią po polsku. A jaką mówią polszczyzną? 
Wers jakikolwiek: 

Alboż nie wierzysz miłości ku tobie? 

(Akt Il, w. 258) 

To też jasne: dla nas są Polakami czasu przeszłego, 
bo nikt dziś nie mówi „alboż" i „ku tobie". A jakim 
językiem mówiły te postacie z widzami tamtej epoki? 
Językiem współczesnym, więc przejrzystym i oczywistym, 
nie zwracającym uwagi czymś szczególnym: więc świad
czącym tyleż o tym, że rzecz dzieje się w r. 1820 czy 1832, 
co o tym, że dzieje się zawsze. Co jeszcze da się rzec 
o postaciach „Ślubów"? Kochają się i czynią zabiegi 
matrymonialne. To najważniejsze, bo miłość i małżeństwo 
to główny temat „Ślubów". A jak się kochają? O czym 
mówią, co czują? Nie mówią o posagach, o działach 
majątkowych, o długach zapisanych w tabuli. Mówią 
o miłości i kochają się, jak zawsze się kochano. A z ich 
zabiegów matrymonialnych nie wynika, aby to były zabiegi 
czynione właśnie w r. 1820: bo wówczas mówiono przy 
takiej okazji o aktach hipotetycznych. ( ... ) Więc tylko tyle 
wolno nam orzec o Guciu i Anieli, i Klarze: że się kochają, 
że mówią po polsku, że pochodzą z jednej klasy. Kiedy żyli, 
jak żyli, gdzie i czym żyli, poza miłością, nie wiemy. Inny 

jest Albin: to parodia amanta z romansu sentymentalnego, 
więc postać z konkretnej epoki. Ale nie, tego nam orzec nie 
wolno. Założyliśmy, że zapominamy o mniemaniach inter
pretatorów, a to właśnie oni tak Albina ujmowali W tek
~cie nie ma o tym mowy, że kogoś ten Albin parodiuje. 
Smiesznie smutni i niezdarni kochankowie byli na świecie 
zawsze. Młodość często bywa smutna i niezdarna. 

Jarosław Marek Rymkiewicz, Aleksander Fre
dro jest w złym hwnorze, Warszawa 1982. 

* 
Czy są w [„Ślubach panieńskich"] błędy? Bardzo 

małe. Ekspozycja jest nieco za długa, skoro intryga zawią
zuje się dopiero w końcu II aktu (se. VII, monolog 
Gustawa), ale któż spostrzeże, że tak jest, kto ma czas 
i uwagę o tym myśleć. ( ... ) Podstęp Gustawa, podstawa 
całej dalszej akcji, nie dość może wyraźnie oznaczony 
w kilku wierszach monologu, które w graniu zwłaszcza 
łatwo mogłyby ujść uwagi widza. Zakończenie znowu idzie 
może za prędko na wspak zawiązaniu, które postępuje zbyt 
pomału; w V akcie zmierza wszystko do końca przy
spieszonym pędem, i byłoby może lepiej, żeby eksplikacja 
Radosta z panią Dobrójską na przykład odbywała się na 
scenie, albo żeby scena ostatnia trwała cokolwiek dłużej, 
była więcej rozwiniętą: ale to rzeczy małe, a zresztą co tam 
wytknąć można? Chyba jakieś drobne zaniedbania w wier
szach. Nie mógł np. Gustaw powiedzieć Anieli, że go od 
ułożonego z nią związku „mniej zamiar, więcej wstręt 
oddala": tego nigdy mężczyzna kobiecie nie powie, nawet 
kiedy do, niej wstręt czuje ( ... ). Oto podobno wszystkie 
grzechy „Slubów", z dodatkiem jednego jeszcze, ale ten jest 
większy. Kontrast czułego Albina z trzpiotem Gustawem, 
prawo przeciwieństw, mocą którego lgną do siebie natury 
najbardziej odległe (Albin do Klary), wymyślone są dobrze. 
Ale w wykonaniu Albin jest chybiony. Sentymentalność 
jego jest tak przesadzoną, tak śmieszną, że z nią on ani 
Klarze, ani żadnej innej podobać się nie mógŁ 

Stanisław Tarnowski, Komedie Aleksandra 
hrabiego Fredry, Kraków 1876. 

* 
Kompozycja „Ślubów panieńskich" staje przed na

mi jak pełen wdzięku pałacyk, w którym do frontowego 



korpusu przydano dwa boczne skrzydła, tak nieomylnie 
z nim zharmonizowane, że tylko jego wdzięk i spoistą 
lekkość podkreślają. Głównym korpusem „Ślubów panień
skich" będzie oczywiście ten szturm miłosny Gustawa do 
Anieli ( ... ). . 

Do tego to frontu akcji przykłada Fredro z jednej 
strony fraszkę miłosną Klary i Albina, z drugiej znowu 
ustawia starsze, więc bierniejsze pokolenie: Radosta, po
czciwego stryjaszka Gustawowego, i panią DobróJską, 
matkę Anieli, oraz bezcenny skarbczyk domowy epoki: tło 
obyczajowe, atmosferę intelektualną i to wszystko, na~ 
czym by można umieścić napis: stary dwór szlachecki 
w Polsce na początku w. XIX. 

Rozkład na te trzy części - zasadniczą i dwie 
poboczne - jest odmierzony z, najsk.rupulat~ejs~ ry~o
rem; ktoś z zawziętych badaczow mogłby obhczyc w wier
szach ile z nich użyto na postawienie akcji centralnej, a ile 
na oficyny. Okazałoby się może wówczas, że proporcje 
ściśle odpowiadają przepisom, jakie ekspertyza wyławia 
z wymiarów prawdziwie uroczej architektury gmachów. 
Od tej proporcji ilościowej ważniejszym jest stosunek 
ilościowy. Toteż gdy w skrzydłowych akcjach działa niemal 
wyłącznie humor, to środek ciężkości, akcja G~stawa 
i Anieli, nie gardząc dowcipem i żartem, zarzyna J,ednak 
i cenniejszą glebę. Mieni się tu od serdecznych uczuc, a od 
III aktu począwszy gra już struna poezji Wymiar schodzi 
się więc w tej budowie z wagą, a tak ma ta architektura 
wyciągnięte linie pionu i poziomów, że nigdzie nie grzeszy 
przyciężkością ani monotonią. 

Wszystkie te zalety planu stałyby się klęską kome
dii, gdyby ręka autora nie zatarła była śladów geometrycz
nej kalkulacji. Utwór wywołuje wrażenie, jakby jego precy
zyjna struktura przyszła sama z siebie, „od śliny", jak 
mówiono wśród szlachty za czasów Fredry ( ... ). 

„Śluby panieńskie" mogą wprost być wykład~m 
o jedności akcji, o koordynacji szczegółów w węzeł wspol
nego wrażenia. 

Adam Grzymala-Sie<l/ecki, Na orbicie Mel
pomeny, Warszawa 1966. 

* 
„Śluby panieńskie" pisał Fredro jako antyromantyk, 

pisał je w tym samym duchu, z tą samą intencją, co 

1 

' 

młodzieńczą parodię · romansowych mrzonek, „Intrygę na
prędce", później w „Nowego Don K.iszota" przerobioną. 

A ja ci radzę - wypogódź swe czoło, 
Nie bądź Gustawem - lecz kochaj wesoło. 

Nie sentencja Andrzeja Maksymiliana Fredry o męż
czyznach i białogłowach, o rozumie i afekcie powinna 
stanowić motto „Slubów panieńskich'', ale te słowa Rados
ta wypowiedziane przy pierwszym pojawieniu się Alb~a. 
Nie bądź Gustawem" - oczywiście Gustawem z „Dzia

dów". Bo „Śluby" są odpowiedzią na „Dziadów" część_ II 
i IV które może nie darmo dwukrotnie jeszcze przypomma 
poeta, zawsze w związku z płaczliwą postacią ~lbi~a 
smętnie kochającego: Klara, po raz pierwszy odzywając się 
na scenie, przemawia do Albi~a stylem i ryti;nem „Dzi.~~ 
dów" części II ~,Na wezwanie władcy br~c rozkazy ~, 
Gustaw w tymże stylu i rytmie wyszydza Albma ~,Chodzi, 
łazi cień Albina, Płacze diabli wiedzą czego! Piećdziesiąt lat 
jęczy, szlocha, Pięćdziesiąt Jat wzdycha, koc~a"~· (.,). , . 

Aby współcześni rozumieli przeciwstawieme milosci 
w Ślubach" uczuciom sentymentalno-romantycznym, po
dobierał Fredro imiona znane z literatury ówczesnej: Gus
tawowi dał imię bohatera „Dziadów'', Albinowi kochan
ków z dwu sentymentalnych utworów Kasperowskiego, 
z których jeden, „Żale Elwiry", przedstawiał. rozpac~ ko
chanki niepocieszonej po stracie Albina, drugi ( ... ) opiewał 
„Cierpienia Albina". Klara i Aniela imiona _otrzymały P? 
sentymentalnych bohaterkach Korzeniowskiego. W ~lb1-
nie sparodiował Fredro miłość sentymentalną; ale Jako 
artysta prawdziwy na tym nie poprzestał - stworzył 
własny ideał uczuć w osobach Gustawa i Anieli, ideał_ tak 
za serce chwytający, że mógłby się w tych kreacjach 
antyromantycznych zakochać romantyk. 

Juliusz Kleiner, O Krasickim i Fredrze, Wroc
ław 1956. 

* 
Dlaczego Radostowi zależy na małżeństwie synow

ca Gustawa z córką pani Dobrójskiej? Wszyscy wiemy, bo 
rozgadał to mimochodem swawolny Gucio, że Radosta 
w młodych latach łączyła z obecną panią Dobrójską 
miłość. Czy odwzajemniona? W komedii potrąca się o to 
lekusieńko . Z temperatury rozmów ich obojga, z rozmów 
zabarwionych delikatną rzewnością, wnosić wolno, że tak, 



że kochali się wzajemnie. Ale i tego można się dosłuchać, że 
miłość to była nieszczęśliwa ( ... ). Niewątpliwie tę ich miłość 
rozerwano z zewnątrz. Pannę wydano mimo woli za mąż, 
on został starym kawalerem. Nie pomylimy się przyjmując, 
że na zawadzie stanęła wola jej ojca. Nie liczył się on 
z uczuciami dzieci, miał na uwadze rachuby materialne. 
Słyszymy, jak wydał za mąż drugą córkę. O szwagrze swy_m 
wspomina pani Dobrójska mimochodem, ale wyraźrue: 
rozwiązły („gorszące przykłady"), ciężki w domu, mógł się 
stać dla młodych panien przykładem odstraszającym od 
małżeństwa; a przy tym chciwiec, zapewne bogacz. Takiego 
sobie nieboszczyk ojciec wyszukał jednego zięcia. Jakim był 
drugi, kim był mąż pani Dobrójskiej - nie wiemy; umarł 
widać wcześnie, zostawił jedno dziecko. Ale że i on wziął 
żonę po niewoli, to się wydaje wysoce prawdopodobne. 

Zawlokło się mrokiem Życie Radosta. Mrok był tym 
bardziej dominujący, że - jak widać wyraźnie - nie obyło 
się tam i bez jego winy i on także popsuł sprawę jakąś 
niestatecznością, trzpiostwem, birbanterią. Za dawnych lat 
było i w nim coś z Gustawa, i to nie mało. O jego 
hulaszczości słyszymy w redakcji brulionowej raz po raz. 
Kiedy bratanek opowiadający stryjowi, jak się wesoło 
bawił w przedmiejskim zajeździe, przerywa: 

Bo widzisz, że tam, u licha ... Ale trudno ci pojąć, 

Radost w ferworze szczerości, obruszony, wygadał się: 
Czemu trudno, u licha! Czyż ja raz tam bylem? 

(red. pierw., /, w. 188-89) 

A nawet, jak się zdaje, o dawnych towarzyszach tych 
birbantek coś zasłyszymy: jakiś Henryk, jakiś Astolf, jakiś 
Wacław. Towarzystwo ich dziś jeszcze nie straciło cał
kowicie mocy przyciągającej. Jak widzimy, Gustaw po 
stryju dziedziczy nie tylko majątek, ale i usposobienie. 
W innym miejscu redakcji pierwotnej Radost to swe 
podobieństwo z Gustawem sam podkreślił: 

Kubek w kubek: ja i ja - ten chłopiec szalony. 

(red. pierw., /, w. 122 przekreślony) 

Najwyraźniej więc i on za młodu nie brał życia dość 
na serio i to właśnie teraz odpokutowuje. 

Nic z tych jego wyznań nie przedostało się do 
redakcji ostatecznej, ale - jak się rzekło - gęsto było 
o tym w wersji brulionowej. Radost w pierwotnym ujęciu 
był postacią psychicznie znacznie bogatszą. Znajdziemy 
tam jeszcze więcej. W paru słowach monologu w drugiej 

scenie aktu II odsłonił on na mgnienie oka obecny swój 
stan uczuciowy, rezultat tamtego nieszczęścia, ciężki stan 
człowieka o życiu złamanym: 

Tak to i ja, niestety, igrałem z chwilami, 
Aż też mnie czas nareszcie na uczynku złapał. 

ż.ebrzę teraz miłości, prawa do niej nie mam; 
Wszyscy blisko, nikt ze mną, sam jestem, sam będę ... 

(red. pierw., li, w. 68-71) 

Wyznanie zupełnie wyraźne: zaskakuje nas i zdu
miewa. Okazuje się z niego, że ten dobrotliwy stryjaszek 
o gołębim sercu jest nie tylko miłym automatem do 
przebaczania, ale że to zarazem człowiek cierpiący, czło
wiek z tragedią w duszy. W symfonii „Ślubów panień
skich", utrzymanej w tonacji allegro, jęk jego był niewąt
pliwym zgrzytem, dysonansem patetycznym; przeistaczał 
on, pogłębiał i poszerzał bogactwo samej symfonii w jej 
ujęciu pierwotnym, ale zarazem ją komplikował. 

Stanisław Pigoń, W pracowni Aleksandra Fre
dry, Warszawa 1956. 

Epilog „Ślubów panieńskich" ( ... ) to „Mąż i żona". 
Wacław to postarzały o dziesięć lat Gustaw; Elwira - to 
Aniela jako „kobieta trzydziestoletnia". Szczęście, że pani 
Dobrójska tego nie doczekała: umarła biedactwo przed
wcześniej na skręcenie kiszek, bawiąc u krewnych na Litwie 
objadłszy się kołdunów ... 

Tadeusz Żeleński-Boy, Obrachunki fredrow
skie, Warszawa 1989. 

* 
Prawda, jak prawda, ale tzw. mądrości życiowych, 

aforyzmów, kalamburów, celnych powiedzonek to tam tyle, 
że autor utrzymuje kontakt nieprzerwany z widzem, ze 
światem jego wyobrażeń, ani na chwilę'!- kręgu domowego 
nie wykracza. Przecież znaczna część „Slubów" to właśnie 
„powiedzonka", od tak prostych, jak ,,łatwo ci kazać, mnie 
spełnić - nad siły", po bardziej kunsztowne: „panna, nie
-panna, któż wgląda tak ściśle?". Tekst naszpikowany odry
mu do rymu takimi oto lekkimi i zgrabnym.i „mądrościami": 

Kto z wesołości do głupstwa przechodzi, 
Może rozśmieszyć - sobie tylko szkodzi. 

Spróbujcie podkreślić w „Ślubach" wszystkie zdania 
zbudowane na zasadzie aforystycznej. Co zostanie? Owa, 
nazwijmy tak, aforystyczna zasada „Ślubów panieńskich", 



połączona z kontrastowym i maksymalnie prostym rów
naniem sytuacyjnych napięć, nadaje komedii szczególnie 
łatwo wpadający w ucho ton, tę zwyczajność podniesioną 
do rangi wielkiego kunsztu. Aforyzmy ozdabiają nam życie, 
ileż to razy aforyzmem kierujemy się w myśleniu. Jakże nie 
rozwodzić się nad „realizmem" tych powiedzeń z samego 
życia wziętych przez Fredrę? 

Miłość - miłość to potęga, 
Która serce z sercem sprzęga.. 

To gorsze od Fredry, to stary, zwyczajowy toast 
weselny. Ale przecież właśnie całe „Śluby" są zbiorem 
takich, znakomicie tylko lepiej niż „w życiu" zapisanych 
toastów. „Więc niechaj wino i humor się pieni Niech żyją 
dwa serca, wiwat narzeczeni - Wiwat!". Niech nas motto 
z Andrzeja Maksymiliana Fredry przed tekstem „Ślubów" 
umieszczone nie myli - nie idzie tu o studium różnicy 
charakterów mężczyzny i białogłowy. 

Taki utwór gra się na finezję, na absolutną wir
tuozerię słowa, ruchu, gestu; to sztuczka mistrzowska. 

Stefan Treugull , Stare, niezawodne „Śluby", 
„Teatr" 1960, nr 2. 

JAK GRAĆ „SLUBY PANIEŃSKIE„? 

Młodość! W tym tkwi bodaj czy nie największa 
część sekretu. ( ... ) Jest to jedna z tych sztuk, w których 
łatwiej pewne braki wykończenia nadrobić młodością niż 
odwrotnie. 

Tadeusz Żeleński-Boy, Obrachunki fredrow
skie, Warszawa 1989. 

* 
Kłopoty ze „Ślubami" nie zaczęły się dzisiaj. Wszys

cy wiemy i wszyscy się zgadzamy: „Śluby" są cudowne, są 
może najpiękniejszą komedią romantyczną. Tylko jak je 
grać? Stylowo czy też „na manierę i w sposób dzisiejszy"? 
I co to znaczy stylowo, i co to znaczy współcześnie? 
Stylowo, pięknie, ale jaki jest ten styl Fredrowski? ( ... ) Styl 
przechowuje się w obyczaju albo w teatrze ... Nie mamy 
i nie mieliśmy teatru stylowego ( ... ). 

, A więc jeżeli niemożliwe są „Śluby" stylowe, grajmy 
„§luby" współczesne. Niestety to jest trudniejsze. Nie ma 
„Slubów" bez Anieli i Klary. Nie ma tymczasem młodej 

Anieli i Klary. ( ... ) Wielokrotnie pisano, że „Śluby" są 
cudowną komedią o młodości. Boję się, że „Śluby" stają się 
dla nas coraz bardziej cudowną komedią o dzieciństwie. 
Przed pół wiekiem 40-letnia aktorka wydawała się nie
którym zbyt starą Anielą. Dzisiaj dwudziestoparoletnia 
aktorka grająca Klarę czy Anielę gra inną postać, jest 
z innej komedii. - A więc chcesz - powiedzą mi - żeby 
Klarę czy Anielę grały 15-letnie dziewczyny? - Nie, nie 
chcę, ale nie wiem, kto mógłby zagrać Klarę czy Anielę? 
( ... ). Ani Klary, ani Anieli nie da się grać obok, z dystansem, 
ze zmrużeniem oka. W dawnym teatrze, kiedy jeszcze 
istniały emploi, były to role „pierwszej naiwnej". „Naiwna" 
musi być śmiertelnie poważna, inaczej jest śmieszna. I musi 
być jeszcze wzruszająca. I musi być jeszcze dziewczęca. 
„Sluby" są „Przebudzeniem wiosny" wśród romantycznych 
szesnastolatek. ( ... ) Gdzie są dzisiaj „pierwsze naiwne" 
w teatrze i w życiu? 

„Śluby" są napisane w bardzo czystej tonacji Jest 
w nich powietrze, poezja i wielka, niewymuszona radość 
życia. Jeśli jej nie ma w aktorach, bardzo ją trudno podrobić. 

Jan Koli, „Śluby", ale jakie?, „Przegląd Kul
turalny·· 1959, nr 44. 

* 
Czyżby nie czas już pokazać, że Albin był śmiesz

kiem mydłkiem, Radost poczciwym kretynem, Gucio pre
tensj on~lnym birb,antem, Klara i Aniela nieznośnymi fig
larkaDll? Czyż „Sluby panieńskie" to zwłoki generała 
Bema, aby im tylko honory oddawać? 

Antoni Słonimski, Gwałt na Melpomenie, 
Warszawa 1969, t. l. 

* 
Role Klary i Anieli, postacie Gucia czy Albina 

przetrwały w historii teatru jak we Francji postacie kome
dii Moliero~skich. Dlatego wydaje mi się, że nowe wy
stawienie „Slubów" powinno być okazją do zaprezen
towania świeżych sił aktorskich. 

Antoni Słonimski, j.w., t. Il. 

* 
, Graliśmy reżyserowane przez Janka [Englerta] 

„Sluby" w londyńskim POSK-u korzystając z tego, co 



mamy. Część obsady byJi to koledzy z POSK-u, Englert 
grał Gustawa, a ja Anielę. Na widowni życzliwa cisza 
przerywana dziwnie wysokimi dźwiękami - inspicjentka 
uspokoiła mnie, że to tylko wzbudzają się aparaty słucho
we: na widowni siedzą ci najstarsi i najwspanialsi - emig
racja, przeciętna wieku 83 lata. Recenzje więcej niż przy
chylne, z jednym zastrzeżeniem - jak może Aniela nie 
mieć warkocza, który spada jej na ramię do samego pasa? 
Bez warkocza nie ma Anieli Może to śmieszne, ale 
właściwie szkoda, że trzeba jechać do samego Londynu, 
żeby ktoś odniósł się do jakiejkolwiek tradycji grania 
czegokolwiek ... 

Joanna Szczepkowska, Mój Fredro, „Teatr" 
1993, nr 6. 

„SLUBY PANIEŃSKIE" WE WROCŁAWIU 

Obecne „Śluby" są piątą ich realizacją po II wojnie 
światowej w naszym mieście, a pierwszą na tej scenie. 
Cztery poprzednie wystawił Teatr Polski. Były to kolejno 
spektakle w reżyserii: Teofila Trzcińskiego (premiera 
6 I 1946 r. na oficjalne otwarcie pierwszego sezonu w Teat
rze Polskim), Marii Wiercińskiej (premiera 25 I 1951 r., 
Scena Kameralna), Igora Przegrodzkiego z Władysławem 
Dewoyną (premiera 30 I 1960 r.) oraz Marii Straszewskiej 
(premiera 20 IV 1972 r.). 
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