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Fredro w śu1ietle dzisiejszej krytyki 

Dramatyczna twórczość Aleksandra Fredry wywotała już 
u wspó1czcsnych bardzo sprzeczne sady i opinie. To też dziś 
kry~y~a uważa zrewidowanie tych sprzecznych ocen za jedno z naj
pdntc.: jszych. z'.1da!1 - ze wzglc; du na mteres polskiego teatru, w któ
ryrr1; każdy m<!mal utwór tego genialnc~o komediopi~arza moż_e li
czyc na pewny sukces, ale pod warunkiem, ż e bc;.dz1e wystawiony 
w sposób odkry wczy czyl i ukazuj~cy właśc iwe oblicze Fredry, tak 
ba:·dzo zaciemnione przc-.l jego bezkrytycznych pancgiryst{w. 

Spr.Jbuim:' wyjaśnić przyczyn<; tego tak silnego sfałszowania 
s<1du o Frc rzc. 

Twórtzość Fn:dry jl:'st zwi~zana z::m hvno z szb.chc ko--mao·na
Chl\ . · trstw;\ jak i z ogóln4 5 ,< tuac ją spo lecz.nq Ó\vczesncj Gafic ji, 

f r,_ dr , b ·dac z. prz ysi ę;i,onym ch w:tlc<t swc.:go .~rodowiska, jest 
0 1.J , .~ .". c i \' rogiem \ szc.lk ich, choćby n jn111ic· zyd1 refo rm spo
łecznych, które by mogł y polepszyć dole eh p tiw. N ie potrafi on 
bo wiem dostrzec dialekty k i przemian sp o fccznych i cego uk już 
oczy ·istcgo faktu, ż h isrorycwa rola sziachccko-ma:;n ckiej k lasy 
już i · o· i=} 1J , a ro~ vc"ij je j, z wla zeza w G:il ic ji. stoi ,,. wyraźnej 
spu1..1..zn ·c i z rozwojem narodu. 

Zrozumiałą jest rz ecz ą, że "\V epoce, która i uż coraz j aśni j sobie 
-. ~ i damiala, Z(.. ~)z wolenie n:irodo ve osi :1gni.{ Ć możn:.1 jedynie o

pr:tt:/. wyz oien· c s o k czne - u w skro· w steczne s tanowi~ o 
k ks. f 1.: J r} \\ }'WO!a1o bardzo Stll1<\ reakcji; W obO.llC demokrat i>W1 

który p rzy pomocy s':"oich czo~owych k ry tyków, zaa r.akowar 
s„l c lt:1..i 11..go 1J eolog:i tJK kutcc.z me, ;";e z:im ilkl on na d lug: szereg 
la t. D op" cro p od koniec życia doczcb! sic Fredro wyjątkowego 
uznan a, k er· :·c .'.:a\\ dzic c.:zai odzysk.min p1-.r1..z ~.d.1chccko-magnack a 
warstwę dawnego znaczenia jako konsekwencji ... stlumicnia r.:wolu
Lji k rajowych. 

śmierci zdoby ri. fredro w naszej literaturze dziel · · Siemień
skiemu i Tarnowskiemu najwyższą r~.ngc; duchowego wodza naro
du i wieszcza. Kult ten kontynuowany by! przez p ófo itjS7ych hi
~ torykuw li te ratury z Chrzanowskim i Ku:::h:1n kim na cz t:lr, dopóki 
nic p d,. aż yl go Boy-~~dc11. .i, jede z na jbard„itj postcpowych lu
dzi okresu m it; dzywoicnn r,; o - któr y przy::n.1 1<\ C ;tutcrow1 „::>łub ów 
panici'1skich" n iezrównany artyzm, nie w :iha l sit: · swych g ~ośnych 
„Obi ::tchunkal..'h fredrowskich" wykazać klas .... w..:go charakteru jego 
twórczości, nie mającej na ogtil nic " sp ólnego z ogólno-narodowy
mi tendencjami postQpowego pisarstwa. 
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SLUBY PANIENSKIE 
czyli MA G N E TY Z M S E R C A 

KOMEDIA w 5 AKTACH - ALEKSANDRA FREDRY 

Pani Dobrójska 

Aniela 

Rlara 

Radost 

Gustaw 

Albin 

Jan 

Dekoracje i kostium9: Salomea Gawrońslw. 

OSOBY: 

Nina Ogińska 

Wanda Chloupek 

Jadwiga Gibcz"8ńska 

Roman Cichocki 

Zdzisław Suknarowski 

Ireneusz Kanicki 

Antoni Odrowąż 

Scena na wsi, w domu pani Dobrójskiej. 

Reż9seria: Włodzisław Ziembiński. 

" Kierownictwo literackie: Józef Korcala. 

Kierownictwo techniczne: Bronisław JVłodarski. Swiatło: Stanisław Sadowski i Roman Staszak. 

Br9gadier scen!J: Marcin Pietnah. Kostiumv w9konane w pracowni krawieckiej Państwowego Teatru pod kier. Stefana Lisa. 
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. Bc;dąc jednak zaślepionym chwalcą ziemiańskiego środo
wi-ska, byt Fredro równocześnie wybornym obserwatorem i realistą, 
umiejącym wiernie odtwarzać szlachecką rzeczywistość. Dzięki zaś 
swemu niezrównanemu artyzmowi stworzył świetną acz niezamie
rzeną satyr<; na tak bliskie jego sercu środowisko, ukazując jego 
ogromne ubóstwo duchowe i nicość moralną. Ostrze tej mimowol
ne j satyry odsłonić jesteśmy zdolµi w całej pełni dopiero dzisiaJ, 
p d wpływem najdonioślejszych w naszych dziejach przcobraże(1 
sp lccznych i kulturalnych, które nie tylko umożliwiają nam stoso
wanie nowych metod wartościowania, ale pozwalają uwolnić siG cal
ko wicit od bala~tu tradycyjnych - jakże czGsto fałszywych -
os~\(li°)w, co iatwo sprawdzić choćby na „Slubach paniellskich" Fre
dry. 

Tradyci ~• okreś iala t e komedie jako n:i.jbardziej romantyczny 
u tw(J r Frulry bc;d~ l C)' pr:l\vdziw~1 „apoteozą" miłości. Jet to opi
nia/ gni11tu fa łs1. ywa, ~\dy;i, już pobieżna analiza utworu wykazuje, 
ŻL n•e ma w ni m mO\'.T ani o romantycznej miłości ani o żadnej 
i 1 ej. Jakże bowiem mógłby si<; zgodzi ć Gucio, gdyby był roman
tycznym k ochankiem, na ma!i,ei'1stwo z Anielą traktowane przez 
jq;o :.rry ia .ados:i. i markc Anieli ja . czysto handlowa tra sakcja, 
kt1 rej doJśc ie Jo ·kurku leża ł o prz ·d1: wszystl im w interesie star
szc: j „rary". Lekkoduch Gucio przysparza stryjowi niemało ktopotu 
:. oim br:i kiem zap<1 iu do przej cia się roti konkurenta. Na szczę
:-'..c il'. } l'Z ) hod 1. ·1 L pomocc1 HL« k:rncmu pi c (u nowi „~ luby pa ni c11-
sk i(; ·, do powziccia 1'r<i1 yLh Aniel e.' nam c· w · 1.1 p r7.ekorna Klara . 
T, zaś w iadomość o ś l ub:ich obu panien pobudzi! a ambicje męską 
G uci.i 1 sta ł a si(,' db1·1 bodźcem. do dzialania, uwici1czoncgo pomy
ślnyp1 i latwym .do prze'. idzcnia rezultatem -- malżel'1stwcm dwóch 
p :.ir 

Dość rndno zaiste nazwal: apoteoz;i, m.i!ości tl;' zwykl<1 salono-
, . ' i\ gn; mi!osn~\. prowadzon~ przez Gucia prLy pomocy rr:odnego 
w \' j poL·e m~1gnctyzmu, któremu nadar Fredro znaczeme meta-
fizyczn e. . . 

tym Guciu - ni( Ldolnytn decydować samodz1cl111c nawet 
os voin .1fd,cic - pisai w roku 1911 Grzymała-Siedlecki, że „sie
dzi -v,r jego char:.iktcrLe jakiś S\ oisty hart i twardy kGs woli, gdy 
czq,o ·la -he t:'·. A nick z:iś, bGd<1,q dość powszechnym typem po_
wabnt: j panny na wyd;::n!u n~ zywa „autorytetem cnoty, prawości, 
poc :1 i si śc i duchowej ... ". . . . 

fak n icw. :l.rvgodnie bezkrytyczne oceny me przyczymaly SlG 
czywiście do ro; i·aśnienia mocno zaciemnionego zagadnienia twór

czości najwi~kszego mistrza l ... omedii polskiej, który czeka jeszcz 
na rzetelnego hisro ·y ka literatury. J. K. 
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