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Pierwsza wersja komedii powstała w I 826/7 i miała tytuł 
Nienawiść mężczyzn. 

W późniejszym okresie przechodziła różne metamorfozy i ostateczny kształt 
otrzymała w 1832, po czym jako Magnetyzm sen:a, doczekała się 

prapremiery na scenie lwowskiej 15 lutego 1833 roku. 
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Aleksander Fredro w dworku na Chorążczyźnie we Lwowie 
Akwarela Juli us za Kossaka ( 1884) 

Jak wspomina Zygmunt Kaczkowski - który około roku 1835, 
więc dzieckiem jeszcze będąc, przyjaźnił się z małym Janem Ale
ksandrem, czyli Olesiem, a przeto bywał częstym gościem w domu 
przy ulicy Sykstuskiej, gdzie Fredrowie w tym czasie mieszkali -
w pokoju dziecinnym Olesia stał, wśród rozrzuconych zabawek, 
„pult", przy którym , oczywiście na stojąco , Fredro zwykł praco
wać. Fakt, choć raczej dziwny - bo jakże można pisać wśród za
bawek i dziecięcego wrzasku - to drobny przecież i jakby bez 
znaczenia . I Kaczkowski tłumaczy go po prostu tym , że „pomiesz
kanie to nie było bardzo obszerne". A jednak ten drobny fakt też 
coś może znaczyć: może poświadczać pewien ważny wybór. Bo 
Kaczkowski chyba się myli, tak prosto go tłumacząc. Pomieszka
nie przy Sykstuskiej może i nie było obszerne, ale przecież nie 
mieszkał Fredro w pokoju czy w dwóch pokojach z kuchnią, bo 
tak wówczas hrabiowie raczej nie mieszkali. I jeśli był w domu 
przy Sykstuskiej pokój dziecinny, to była i jadalnia, i sypialnia 
rodziców Olesia, i był pewnie salon. I ktoś inny ustawiłby sobie 
ten pult do pracy w salonie, a choćby i w kuchni, byle tylko nie 
w tym pokoju, w którym wrzeszczący Oleś, jeżdżąc na patyku, 
udawał pewnie ojca szarżującego na rosyjskie armaty gdzieś pod 
Borodino. Więc jeśli czterdziestodwuletni Fredro, pisarz już doj
rzały i wiedzący, czym jest praca nad tekstem komedii, ustawił 
sobie ten pult w pokoju dziecinnym, to może dlatego, że czuł się 
tam dobrze i dobrze mu się tam pisało: tam, wśród tych zabawek, 
gdzie wrzask Olesia upewniał go co chwila, że jest we własnym 
domu i wśród własnej rodziny . 

Jarosław M. Rymkiewicz 
„Aleksander Fredro jest w złym humorze" 



Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 1919 

Oglądać Śluby panid1skie na scenie jest zawsze rozkoszą; wiele 
musieliby dołożyć starafi aktorzy, aby tę rozkosz zamącić. A przy 
tym ileż teatralnych wspomnień wiąże s ię z tą sztuką! ... Na scenie 
krakowskiej Śluby mają swoją bogatą historię; nie będąc zgrzybia
łym starcem, pamiętam jednakże tej historii okres bardzo, bardzo 
długi. Pamiętam Śluby grane jeszcze niemal jako współczesną ko
medię; jeżeli się nie mylę, w zwyczajnych sukniach i surdutach, w 
obojętnej ramie jakiegoś banalnego, tekturowego pokoju - i grane 
mimo to znakomicie. O stylu fredrowskim niewiele rozprawiano 
wtedy, bo ten styl był jeszcze aktorom starszej szkoły czymś bardzo 
bliskim swą tradycją, w typach, w zacięciu, w traktowaniu wiersza. 
Naraz - zeszło się to, zdaje mi się z otwarciem nowego teatru - po
wiał w gościnny dwór pani Dobrójskiej wietrzyk muzealny. Odkryto 
mianowicie wówczas, że jest to sztuka par excellence „stylowa"; 
ustalono ściśle datę, w której rozgrywa się akcja; wypatrzono, jakie 
fotele, kantorki, szpinety mogły stać w pokoju, a miniatury i obrazy 
wisieć na ścianach; skopiowano wiernie z kostiumologii fryzury pa
nien, rajtroczki Gustawa, halsztuki Albina; słowem, każda figura 
mogła powędrować prosto do muzeum za gablotkę. I stało się, że na 
jakiś czas, przy doskonałej i bardzo uczonej st y J i z ac j i, zapodział 
się gdzieś styl Fredry: bo styl Fredry to przede wszystkim życie; 
a życia nigdy nie da się odtworzyć za pomocą rzeczy martwych. 

Teatr Narodowy w Warszawie, 1936 

Tak sobie człowiek zrzędził. Któż ma zrzędzić, jak nie recenzent, 
gdy mu wypadnie po raz nie wiem który pisać o Ślubach panień
skich? 

Ale to mija. Urok Ślubów działa zawsze niezawodnie. To nic, że 
się je obeszło ze wszystkich stron i opisało na wszystkie sposoby, że 
się je widziało od dziecka ileż razy, że się przeczytało - o zgrozo! -

Dworek Aleksandra hr. Fredry na Chorążczyźnie we Lwowie 
Ryrował I gna cy Chełmicki ( 1869) 

wszystko, co o nich wymędrkowano. Nie potrafiła zatłamsić tej sztu
ki cała nadbudowa jej komentatorów i apologetów, choć Bóg wie, że 
robili, co mogli „w tej mierze", mówiąc po fredrowsku; nie zaszko
dziły pękate rozprawy o Ślubach panieńskich jako o „komedii naro
dowej"; nic - nawet nuda stu lat komentarzy - nie potrafi zniweczyć 
wrażenia lekkości, pełni , wdzięku. Bo minęło Uak ten czas leci) z 
górą sto lat od powstania Ślubów; od tego czasu ileż razy księżyc 
obrócił się złoty, regulując bicie panieńskich serduszek; zmieniły się 
wiele razy obyczaje, konwenanse, mody, style teatralne, odpadły całe 
pokłady tynku, jakimi starano się niekiedy powlec tę komedię. Jest 
ona dzisiaj dla nas czystszą formą niż kiedykolwiek, słucha się jej 
prawie muzycznie, niby jakiej opery Mozarta. 

Tadeusz Żeleński Boy 



Lepszymi byliby ludzie, gdyby więcej szanowano kobiety. 
Co to miłość? Co przyjaźń? Co nieprzebrana troskliwość? 

Co ciche poświęcenie? Kobieta, kobieta , i zawsze kobieta' 
A gdzie nagroda? Pewnie nie w tym wyuzdanym społeczeńslwic, 
które jak próchno - martwym tylko jeszcze świeci światłem . 

Polka żyje sentymentem; Niemka rcalności<j; 

zmysłowością Włoszka; Francu1:ka rachub<j; 
konweniencją Angielka. 

Rozwaga w miłośc i zdaje si<; być niepotrzebną. 
Bo zawsze na końcu zrobi si9 tak , 
jak gdyby nic nie rozważano. 

Strój wprawdzie upiększa kobietę, 
ale i zakrywa. - Rzecz niejasna. 

Jedną z wielkich zalet aktora jes t umiejętność 
powiedzenia sentencji moralnej. Powinny słowa 
zdawać się z serca pochodzić: czasem nagle , 
wraz z udawaniem myśli , czasem jak gdyby mimo 
woli mówiącego, z naiwności'! często, a zawsze 
naturalnie. Nigdy zaś (jak to zwykle) po odkrzc1knicniu 
i z zajqknieniem, rozmierzonym tonem kaznodziei. 

Mimo zdań niektórych autorów, komedia zło.lona 
tylko z osób śmiesznych i dziwacznych tak będzie 
nienaturalna . jak ze samych męd rców. Komedia 
obrazem świata ; im bliż.sza kopia oryginału . tym 
lepsza . 

Komedia wył<jcznie tendencyjna nic nie nauczy , 
nikogo nie poprawi. Więcej w niej zawsze 
złości niż prawdy. 

Łatwiej autorowi rozczulić niż rozśmieszyć 
ludzi dobrze wychowanych. 

Zapiski Aleksandra hr. Fredry 
Nie zmienisz go, bierz, jakim jest. Kochaj tylko w ciszy. 

Nie co kleisz, ale czym kleisz - trwałość zapewnia. 

Dobre małżeństwo, gdzie rozjemcy nie ma. 

Nie prorokuj tego, co będzie; 
staraj się o zmianę tego, co jest. 

W sercu kobiety mądrość kobiety. 

Gorzkie zadanie komedianta: 
nieraz łzy połyka, a rozśmieszać musi. 



Przy okazji premiery 

Są na Ziemi narody żyjące dostatnio i szczęśliwie. Takie przynaj
mniej sprawiają wrażenie z perspektywy krajów rozwij ających się; 

do których kraj nasz niewątpliwie należy, jako że Polska jest 
w ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających s ię krajów 
Europy. 
Jeżeli za owe dostatnie i szczęś liwe społeczeństwa uzn ać Anglo

sasów i np. Francuzów, da s ię zauważyć , że ich kultura literacka roi 
się od nazwisk wszelkiego rodzaju kpiarzy, komediopisarzy, ironi
stów i dowcipnisiów - w całym przebiegu swego rozwoju - od 
Rabelaisa do Micheaux , od Szekspira do Johna Bartha . Mówi się 
też w świecie o humorze angielskim, francuskim, czy żydowskim, 
przeciwstawiając niekiedy specyficzny humor niemiecki (a jednak 
istnieje i taka kategoria!). W krajach dobrze już rozwiniętych ist
nieje też cały przemysł wymyślnych przedmiotów, służących do 
rozbawiania i rozśmieszania, niektóre z tych produktów zaczynają 
trafiać i do nas. Nie wiem czy „gadżety" owe będą miały u nas 
łatwy zbyt, bo my Polacy jesteśmy ludźmi nader poważnymi. (Nie
stety - „gadżety" - nie mają w języku polskim odpowiednika). 

Nie wiem też, czy wymienione wyżej społeczei1stwa dlatego stać 
na uśmiech, że są zamożne , czy też dlatego są zamożne, że stać je 
było na uśmiech - pewien związek daje się jednak zauważyć. Bez 
wątpienia historia ich inna jest od naszej. Ale też nie do końca -
historia Żydów obfituje w tułaczki i pogromy, a przecie wydali oni 
licznych tęgich satyryków. 

Literatura nasza apogeum swego rozwoju osiągnęła w roman
tyźmie . Wieszczowie nasi, choć przecie znakomitą ironią podszyci, 
zasadnicze swe oblicze mają chmurne. Być może od nich też bierze 
swój początek pewien kanon miary wartości literackiej - cenimy 
autorów poważnych. W centrum każdego polskiego miasta łatwo 
znaleźć ulicę Mickiewicza , zwykle też Słowackiego. Zaś koryfeusz 
naszego komediopisarstwa, Aleksander Fredro, jaśniejący jak bry-

!ant w całej martyrologicznej puściźnie XIX wieku ma swą główną 
ulicę jedynie w Poznaniu. Dobrze to świadczy o poznanikach. I nie 
tylko to - poznai1skie jest z dawien dawna jednym z zamożniej
szych regionów kraju , co niejako potwierdza moją tezę o wprost
proporcjonalnej zależności między poczuciem humoru, a dobroby
tem. 
Ktoś powiedział: „Polacy nie muszą być bogaci - wystarczy żeby 

byli szczęśliwi". Jak nam to jednak wytłumaczyć? .. . 
Doskonale wszystkim znane polskie przysłowie mówi: poznać głu

piego po śmiechu jego. Ojciec mój na przykład, dzi ś pogodny star
szy pan , był także nader pogodny jako dziecko . Ale niejednokrot
nie mi opowiadał, jak surowo był strofowany przez s woją babkę 
Kozłowską: „Nie śmiej s ię, Karolu! Przestai1 s ię u śmiechać!" Zna
ne są mi też wspomnienia o innych surowych polskich babkach 
i dziadach, zapewne niejednemu z Pai1stwa również. Jest więc coś 
poważnego w naszej tradycji. Skąd się to wzieło? 

Chyba nie z religii. - Bóg nasz nie jest wprawdzie uśmiechniętym 
Buddą, nasz Bóg jest bogiem cierpienia i męczeństwa, ale to prze
cie Ewangelia mówi: nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, póki 
nie będziecie , jak te dzieci ... 

Król polskiego uśmiechu, Aleksander Fredro nie jest, rzecz jasna, 
jedynym naszym komediopisarzem. Nikt nie odmówi poczucia hu
moru np. Gombrowiczowi, czy Mrożkowi. Istnieje jednak pewna 
różnica jakościowa. Twarze wymienionych tu znakomitych auto
rów przyobleka niekiedy gorzki, szyderczy grymas, którego u Fre
dry nie sposób znaleźć . Przygląda się on człowiekowi życzliwie. 
Jest zawsze szlachetny w tonie i elegancki w formie, jego uśmiech 
pełen jest serdeczności i ciepła - płynie z dobroci serca. 

W tej najszlachetniejszej i najjaśniejszej linii kroczą jeszcze po 
Fredrze: Kornel Makuszyński i Jeremi Przybora. Czy doczekają się 
kiedyś w Polsce pomników? 

Jacek Chmielnik 



Przebudowa Nowego Teatru 

Wraz z końcem sezonu 1992/93 została zamknięta dla publiczności 
Duża Scena Teatru Nowego, a wkrótce potem rozpoczął się remont. Przez 
kilkanaście miesięcy przedstawienia odbywały się tylko na Małej Sali. 

Od września 1994 publiczność ponownie gości na Dużej Scenie No
wego Teatru. Przy niewielkich nakładach finansowych i wykorzystaniu 
materiałów z rozbiórki dawnej widowni oddano do użytku przestrzeń 
teatralną na powierzchni dawnej sceny. Kameralna, o amfiteatralnym 
układzie foteli sala może pomieścić 160 widzów, ajej techniczne wypo
sażenie stanowi kompletna aparatura Dużej Sceny. Sala ta funkcjono
wać będzie do momentu zakończenia pierwszego etapu remontu połą
czonego z modernizacją i rozbudową gmachu. 

Projekt przebudowy Nowego Teatru, którego autorami są Anita 
i Cezary Furmankowie, przewiduje: 

•!• wybudowanie od strony ulicy Więckowskiego fasady nawiązującej 
do elewacji sprzed przebudowy budynku, a także do architektury 
łódzkiej z przełomu XIX i XX wieku, 

•!• zniesienie barier architektonicznych, które do tej pory uniemożliwiały 
oglądanie spektakli niepełnosprawnym poprzez wybudowanie pod
jazdu dla wózków inwalidzkich przed wejściem do teatru oraz zain
stalowanie wind i automatycznie rozsuwanych drzwi, 

•!• rozbudowanie przestrzeni wypoczynkowej i komunikacyjnej prze
znaczonej dla widzów (hall, szatnie, foyer parteru, foyer I i II piętra, 
bufet), 

•!• całkowite zmodernizowanie widowni poprzez zmianę jej pochylenia 
oraz wprowadzenie przewyżki 12 cm, co pozwoli na uzyskanie bar
dzo dobrej widoczności sceny z amfiteatralnie usytuowanych 415 
foteli parteru i balkonu. 



Impresariat Nowego Teatru 

czynny codziennie 
oprócz sobót i niedziel 

tel. 36-08-47 

• 
prowadzi rezerwację i sprzedaż 

biletów 

godzinę przed każdym spektaklem 
w kasie teatru 

codziennie w godz. 9.00-16.00 
w siedzibie Impresariatu 

przez całą dobę telefonicznie 
pod numerem (042) 36-08-47 

• 
udziela informacji o repertuarze 

• 
organizuje imprezy na zlecenie szkół 

i instytucji 

• 
umożliwia zwiedzanie teatru 
zorganizowanym grupom 

Dyrektor 
Jacek Chmielnik 

Impresariat Nowego Teatru 
Mirosław Siedler 

Kierownik działu 
techniczno-gospodarczego 
Edward Kołtek 

Mistrzowie pracowni: 

krawieckiej 
Halina Wich 

tapicerskiej 
Piotr Nowosielski 

stolarskiej 
Jan Lewandowski 

elektroakustycznej 
Sławomir Solarski 

Brygadier sceny 
Krzysztof Nowak 

Dział literacki 
Zofia Plinkiewicz 

Redakcja programu 
Edyta Wiśniewska 

Druk 
Print Extra 
tel. (0-42) 36-34-77 

STANDARD ALKO Intl.Corp. 
® ul.Łęczycka 5/7 

:':'1111 • r~ 95-035 Ozorków k/Łodzl 
•~~-1•:!-~~~--- teł.: (42) 18 24 32, 18 24 48 

fax: (42) 18 23 20, 18 13 28 

producent: 
tur n7Jl In yono eh '.E 
białych - BIANCO 
czerwonych - ROSSO 

wytrawnych - SECCO 
pół_wytrawnych - SEMI SECCO 
półsłodkich - SEMI DOLCE 
słodkich - DOLCE 

n raln h kokt„ li owocowy h RRENTO 
BLACK CURRAN - czarna porzeczka 

SWEET CHERRY - słodka wiśnia 
WILD STRAWBERRY - poziomka 

STRAWBERRY - truskawka 
BLACKBERRY - letyna 

PEACH - brzoskwinia 
CHERRY - wl:!inla 

okt.111 nlsk lkoholowych pu zkilch O.Jl I. 
VERMOUTH - BIANCO 
VERMOUTlł - ROSSO 

CHERRY - COCKTAIL 
VODKA &. UMON 

SANGRIA - ALKO 
WHISKY &.. COLA 

RUM&..COLA 
GIN&.. TONIC 

Hurtownia/sklep firmowy: Łódź, ul.Piotrkowska 152 
tel./fax: (42) 37 16 60, tel.: (42) 37 Ol 82 

Firma 

dostarcza 
na imprezy 
teatralne ~·· 

Łódź, ul. Jaracza 5, ul. Plotrkowaka 309 
teł. 32·14·92 

ciasta, 
torty 

i słodycze 
~ --



tt \u\ Teatralny 
!t Mlfltl to1*itgo Ośrodka 'ITI 


