
PANSTW,OWE 
TEATRY 
DlłlMITIODI 

Wf. WROCŁAWIU 

DYR.: ZDZISŁAW KARCZEWSKI 

PROGRAM 



ALEKSANDER FRED O 

ŚLU BY PANIEŃSKIE 

Rciyseria: 
MARIA \VIERCIJ\JSKA 

PAN I DOBR()JSK · 

ANIELA 

KLARA 

RADOST 

GUSTAW 

ALBI~ 

JAJ\: . ' I 

h..om ed ia 5 a ·ta h 

O ~ OBY : 

. JULJA EL ER 

·\ARU\ KOZIERSl'

BARB. R KRAFFT \' N 

LADYSLA \V TA ZEW KI 

." f . !SL \V BUG J Kl 

1 'OK. PRZ GRODZKI 

JERZ Y ADAMCZ, K 

Sccn:i na wsi " . domu pani o ,1hró.i sk i1.:_i 

Asy t rnt reżysera : •'lA . . \L E. .\ >.IU W.V..()WSK1\ 
Inspicjent : HAL L . ST:\SZF W l(.-\ 

Dckoracj 
JADWIGA 

Premiera dnia 25 styczni 1951 r. no Scenie Kameralnej P. T. D. 

i kostiumy : 
PRZERADZKA 



Kierownik techniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny - LEON 
STACHOWIAK, główny kostiumer~ SYLWESTER MELLER, kierownik 
prac. krawieckiej męskiej - KAZIMIERZ SZYCH, kierownik prac. kra
wieckiej damskiej - WANDA PRECKAŁO, kierownik prac. szewskiej -
TADEUSZ TUŁA, kierownik prac. perukarskiej - MIECZYSŁAW WOJ· 
CZYŃSKI, kierownik prac. stolarskiej - JÓZEF BĄKOWSKI, kierownik 
prac. malarskiej - KAZIMIERZ GAC, kierownik prac. modelatorskiej -

JAN PERWEJNIS, główny elektryk - BOLESŁAW ZANDERER 

7., kł. GrJ (. RSW „ Prasa ", Wrocł a w, - ·· 101 . 17. 1. .l l. 1.500 >~I 1'·2·1 2286 



o·laczego „Śluby panieńskie"? 

Dlaczego dziś wystawiamy „Sluby panie!'1skie"? To pytanie zapewne z niejednych 
ust padnie i dlatego z góry na nie trzeba odpowiedzieć . No, bo rzeczywiści e Fredro -
to poeta ściśle związany ze swoją klasą, z magnaterią galicyjską, pis~ący o tej klasie 
i dla tej klasy, już przez współczesnych atakowany za brak szerszego spojrzenia spo
łecznego; poeta, który krytykuje tylko „od wewnątrz", nie wychodząc poza szlach C' 

ki punkt widzenia. Jaką zatem pozytywną funkcję może sp ełnić d7iś jego sztuka, któ
ra już w chwili swego narodzenia miała tak ograniczoną funkcję społeczną? 

Na pytanie to odpowiada Ryszard Matuszewski w art. „Fredro w Teatrze Kameral
nym" (Kużnica nr 3/50), wykazując, że nieporozumienie w sprawie tzw. „aktualności ·· 
F redry polega na tym , iż klasa społeczna, o której Fredro pisze, n ie istnieje. Dlatego 
„dzisiaj realistycznie i historycznie ujęty Fredro przeciw nikomu nie jest wymierzo
ny, nikogo nie broni w sensie klasowym„. natomiast wzbogaca naszą, tworzoną przez 
nas, wielką kulturę socjalistyczną". Nie znaczy to, by Fredro całkowicie stracił aktu
alność, jego subtelna ironia wymi e rzo na przeciw przywarom arystokracji, dziś prze
nosi się na jej spadkobie rców, na burżuazj ę i „w tym sensie adres społeczny komedii 
Fredry, dziś wystawianej, jest oczywisty . Przekazując niejako p e łnię swych walorów 
d rty stycznych naszej kulturalnej teraźni ęjszości, kulturze Polski Ludowej - celuje, 
m ierzy swym ostrzem w burżuazję" . 

Zgodziliśmy się zatem, że komedie Fredry pozbawione są szerszego horyzontu spo
łecznego i że to nie może być dla nas przeszkodą w oglądaniu ich na scenie, w bu· 
w ieniu się ich humorem, w przyglądaniu się ludziom przez Fredrę po kazanym. Spróbuj
my si ę jednak przypatrze ć bliżej fr edtowskim bohaterom i zastanowić się, na czym po
lega fredrowska „krytyka od wewnątrz", jak właściwie wygląda jego pozornie po· 
blażliwy uśmieszek, gdzie się kryje właściwy stosunek autora do swoich postaci . Mu
simy naturalnie odrzucić z punktu dawn e a zakorzenione sądy o Fredrze, jako poe
cie sławiącym narodowe cnoty polskie, o Guciu - uosobi eniu tych cnót. wyrażają
cych się „w swoistym harcie i twardym kęsie woli " , o Ani eli, która być miała rzeko
mo „autorytetem cnoty, prawości i podniosłości duchowej" , o temperamencie Klary, 
„z ostrogami i kołczanem" i tym podobnych bredniach. Spójrzmy na tyc·h przedsta
wicieli zaginionego, szlacheckiego ~wiatka po pros tu tak, jak nam ich Fredro poka
::al. a zobaczymy , ile tam ironii.. . No bo o co właściwie w tej kornedii chodzi: m!o dzi 
si<: boczą , droczą, bawią, wreszcie Gucio używając wsz ys tkich ch wy tów w strateg ii 
milosn j dozwolonych zdobywa pannę - dawno przez układ dwóch rodzin mu prze
~naczon~ („po sprawdz~niu hipoteki" - jak złośliwie dodaje Doy). Zres:"t:) sam Gu ie; 
nam zauowiada, że 

„Gdzie dwi e rodzin związku sobie życzy 
Związku siq w koń c u spodzi ewać wypadu". 

Sam, n ic kochając panny, nu malżeń::;two siq godzi , a dopie ro dziecinny upór Anieli, 
::lekceważony zresztą przez oatkq i stry ja, wzbudza w nim przez przekorę ż vszc 
uczucia , popycha do działaniu . Czyż nic dostrzegamy nuty ironii w tym uczynie niiu 
Gucia sprężyną akcji , podczas udy właściwie jest o n tyiko p:iwolnym narzędzfom 
wo li o piekunów? 

Poza tym autor wcale nie ukryw a , że układy finan sowe wi ększą moqq miel / l\ ni 

świecie wagę niż wszystkie młode, rozpalone głowy . Przypomnijmy so bie tvl!;o prz •-



1uz ni•· Klury, ze ojc iec jej, co „lak złoto ceni" na pewno zmusi ją do małżeństwa ze 
s tarym Rad ostem - bogaczem, a potem jakże ważki dla Anieli argument w ustach Gu
stawa, i ż s try j go „wydziedziczy i na zawsze zgubi". 

Nie wiem, czy w tym pozornie „pobłażliwym" spojrzeniu ktokolwiek nie dost~zeże 
.rnty ironii. vVydaje się sluszne twierdzenie B. Korzeniewskiego w art. „Poeta . c1ąg~e 
ż wy" (Teatr nr 11149), że Fredro „nie ude•rza w ton gin'.ewu, poga•rdy, c<bu:rzen:a. N~i:; 
wkladil swoim postaciom masek deformujących ich twarze i nie zmienia proporcji 
swiata. Tak tylko plącze wypadki, że na ludziach poddanych jego ironicznemu spoj
rze niu nic zostaje suchej nitki". 

W innym art. „Komedia omyłek krytycznych" wykazuje Korzeniewski, że „cechą 
(] niuszu Fredry jest zdumiewająca konkretność widzenia świata" dowodząc przy 
tym, iż „pisarzy rea listów bardziej pociąga przedstawianie ludzi niż dokonywanie nad 
nimi sądów". Dlatego w realizacji scenicznej „zalecany dzisiaj czasami dystans aktora 
do postaci, jakaś autoironia, mogłyby w sztuce tak głęboko prawdziwej i rea:istycz· 
ncj odebrać ukazywanym ludziom i prawdę i śmieszność". 

\"irocławskil insceilizilcja „Slubów panieńskich" przyjęła zasadę całkowitej prawdy 
zycia postaci scenicznych, nie deformowanych i nie karykaturowanych, wychodząc 
z za!ożenia, że tylko wewnętrzna prawda postaci, prawdziwie realistyczne i historycz
n e ukazanie sztuki pozwoli na pełne wydobycie jej ironii i dowcipu, zostawiając wi· 
dz·c.w.: ·sąd inad warto·3~ią życia i ludzi. Im glębs2·a będz:ie prarwda .psychologiczna po• 
stad, tym ·os-trzej wyn:·kn'.e błahość ic'h życia, spraw i dzia.lań, niewspółmierność wys'.l
ków wobec z góTy ułożonego :.eh wyniku. 

I j es~czc jedno - bez karykatury, bez „wydobycia na wierzch", samo z akcji tej 
sztuki wynika, że po prostu z tych ludzi nikt n i c n ie robi. O, prlepraszam, raz 
Gucio mówi, że „panie pracują" . O co chodzi? - o robótki ręczne, których wartość 
mm autor orzesądza, mówiąc 

„Lubo w tej pracy najprędsza obrona 
Przeciw tym n ud om, w której wieś obfita". 

Łudna mi praca! A widzimy przecież na scenie aż dwóch gospodarzy: bo to i Radost 
ma majątki w sąsi edz twie, i Albin „nasz sąsiad bywa tutaj stale". Obaj bywają, wcho· 
clzą, gadają, wychndzą - a ktoś tam za nich i orze i sieje - oni tylko zbierają, to 
pewna. 

I patrząc dziś na scen ę powtórzmy za Boyem „styl Fredry to przede wszystkim ży· 
cie, a życi e nigdy nie da się odtworzyć za pomocą rzeczy martwych". 

I. B. 

ALEKSANDER FREDRO (1793-1~';6 ) j est najwybitniejszym polskim kome diopisarzem, a jednym z naj
wi ę k sz y ch autorów komediowych Swiata. Pochodził ze wzbogaconej rodziny szlacheckiej, znał do· 
bu;e ~plicyisk ~1 . zlachti.:: i ma9nale rię, je.i też życie i obyczai e stanowią temat prawie wszystkich jego 
komc>dli. Do na jwybitniejszych utwcrów Fredry należą poza „Slubami panieńskimi" (1827-1833} i .• z m· 
si u" l' VJJ), zn uri.1 juz wrod a w>kiej pub licznoś c i , „Pan Geldhab" (181 9), .. Mąż i 7.ona" 11820), 
. Zr„:dno' ć i przek o ra " (1822) „Cudzoziemszczyzna" (1824). „Damy i huzary" (1826), „Odludki 
i p0c :1.i. " (1 8~ 6}. „Pan Jowi a lski" (la33), grany ostatnio w kilku mia~tach polskich z Ludwikiem 
S _,l c; k'm w roli tytuł o wej i ,,Dożywocie'' (1835). „Zems ta" i 1 ,Dożywocic" zamykają pierwsz y okres 
t \·:órL7oi;ci Fredry, po klórym następuje prawic dwudziestoletnie mil czenie. St„uoszlachecki i zachowaw
<-:~y r a rc1 klc r tv.r ó rczof.ci Fredry w ywcłc1ł a taki ze stron y pisarzy-demokratów, jak GoszczyTi:ski czy Dcm· 
t1ov. sk i. Z.cJr;c uc,1!'. oni f.' :-edr ;: e bruk r-·osh;powej my.Sli spo łe cznej, kosmopolityczny, niepolski charakter 
~\' ••. 1rc1.o!. ci . Odpo wic dzl.:i F redry b)·ło to d ługoletni e milczenie. Dopi e ro około r. 1855 bierze znów Fredro 
pi i}ro d o rq ~d , a le j uż do koil ca życia utworów sw y ch ni e wystawid i nie drukuje. Do tych tzw. 
,kome dii po~m i crt n y ch" naleią : , , Świeczka zga s ła " , „Wielki cz łow iek do małych interesów" , „Dwie 

hl11ny ··, ,, \-'lycho \'J ~rnk a " i in ne . Są on e na ogó ł dużo sł<.1.bsze od komedii I o kresu twó rczoś ci i dla na9 
Fredro pczostoni~ :zawsz e p rzed e wszystk im autorem „Zems ty", „Slubów", ,,Pc: na Jowialskiego" i „Do
Ż V "· oc.iu' ' , 
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