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LEON KRUCZKOWSKI 

FREDRO DZISIAJ 

Jak mało który z naszych wielkich pisarzy XIX wieku, Fre
dro dopiero dzisiaj może być należycie oceniony, uozumiany 
i - pokochany. Był czas, za życia poety, kiedy dzieła jego po
prostu lekceważono jako rzekomo puste „komedie salonowe" 
i facecje, pozbawione wartości obyvvatelskich i narodowych, 
często wr"ęcz amoralne i gorszące. W istocie, trudno było go
dzić śmiech fredrowski z patosem ci erpiętnictwa , w którego 
malowniczych fałdach i draperiach lubiły skrywać swój 
egoizm polskie klasy posiadające w okresie zaborów. Później, 
w dwudziestoleciu państwa burżuazyjnego, oficjalna „fredro
logia" przerzuciła się do drugiej skrajności: zaczęto wciągać 
twórcę „ślubów panieńskich" i „Ciotuni" na piedestał „wiesz
cza" o suro•vym obliczu mc:ralisty, przypisywać mu świado

me intencje nieomal kaznod ziejskie podyktowane troską oby
watelską i wielu innymi cnotami. Klasy -pasożytnicze bowiem 
nie są zdolne do pojmowania dzieł twórczości narodowej jako 
wartości żywych i przydatnych życiu, koniecznych i niezastą
pionych jak powietrze: albo je lekceważą, albo robią z nich 
martwe posągi. 

Pisał kiedyś Lenin o Tołstoju że: 

„jako pisarz nawet w Rosji znany jest tylko przez nieznacz
ną mniejszość. Aby jego wielkie dzieła stały się rzeczywiście 
własnością wszystkich, trzeba walki i jeszcze raz walki prze
ciw takiemu ustrojowi, który skazał miliony, dziesiątki milio
nów na ciemnotę, zahukanie, katorżniczą pracę i nędzę ~ trze
ba socjalistycznego przewrotu". 

Historia potwierdziła głęboką słuszność powyższego twier
dzenia Lenina - w stosunku nie tyLko do Tołstoja ale i do 
wszystkich wybitnych pisarzy przeszłości, wydanych przez na-
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rody, k tór e p obal niu panowania burżuazji weszły n drogę 
budowania socja1izm u. I u nas w Polsce również dzieła naszych 
klasyków : Mickiewicza i Fredry, Prusa i Żeromskiego , dopie
ro dzisiaj stały się , własności wszystkich" , ' ydane w setkach 
tysięcy egzempla rzy czy w stawione na wciąż mnożących się 
cenach zdobyły po r az pierw zy naprawdę masowego zy tel

nika i widza teatralnego . 
Lecz nasza rewolucja kult uraln a nie ogranicza się jedynie 

do umasowieni a czy telnictw a i fre kwencj i w tea t rach . Osią
gnęliśmy jeszcz coś ponadto: zdolność właściw go patrzen ia 
na kulturalny dorobek prz szłości. Dopiero dzisiaj twórczo· ć 
naszych pisarzy - klas ków może być należycie oceniona -
j uż n ie z ciasnego kąta widzenia ·l s pasożytniczych , lecz jako 
n i przemijające i z wsz żywe dobro całego ludu .polsk iego. 
J żeli chodzi o Fredrę, ani nie uważamy .go dzisiaj (jak t o cz -
n ili z przekąs m jego współcześni) za pustego i lekkomyślnego 
„malownika salonów' , ani nie nakładamy mu gipsowej maski 
moralizującego ,wi szcza ' '. Widzimy w jego dziełach to co w 
nich jest naprawdę : pełne realisty cznej werwy obrazy życia 
określonych środowisk w okr ś l one j poce, wspaniały fredrow
ski śmiech, rozumny śmi eh, wielkiego znawcy ludzi , ich wad 
i ułomności, spo tęgowanych przez prawa ustroju opartego na 
przywilejach urodzenia i posiadania - a wr szcie tęgie, nie 
kwaśni j ące wino fredr wskiej poezj i, radość i chlubę pol
szczyzny, przedni skarb naszego j ęzyka oj czy t go. 

„Śluby panieńsk i " są w tym skarbie klej notem jednym 
z najcelniejszych. L cz il ż bzdur wypisali kiedyś o tej uro

czej komedi i burżuaz jni komenta t row ie! Bogu ducha win
ną Anielę pasowal i ni omal na „dziewicę orleańską", a trzpiot
ka Gucia uznali za uosobienie „w oli, rozumu, wydbraźni i zro
zumienia zadań życia"„ . Nasze dzisiej sze spojrzenie na „ślu
by" jest zupełnie inne - i chy ba znacznie słuszniejsze . J est 
ono - podkr ' lmy to - zup lnie bezinteresown e. Dawno zgi
nęły fomy ży cia , k tóre rodz ił i hcdowały samol ubny światek 
Radostów i Guciów dawno zwietrzały stosunki spe>łeczne, w 
których knuły swoje małe intryżki bezczynne Aniele i K lar . 
J edno tylko pozostało ży e : poezja fredrowskiego humoru, 
która na zawsze u trw l ila przemijający kształt życia , a w n im 
napewno również mal~ńką cząstkę nieprzemijaj ącej prawdy o 
człowieku. 
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BOY'OWE OBRACHUNKI 

„.Bo tak już było przeznaczone, aby dookoła Fredry skupiły 
się wszystkie największe banialuki jakie kiedykolwiek koły
sały ucho Polaków, słodkim dźwiękiem mowy ojczystej -
napisał Boy w „obrachunkach Fredrowskich", w których roz
prawił się ostatecznie z całą burżuazy_iną fredrologią. Warto 
do nich zajrzeć i z okazji wystawienia Ślubów Panieńskich ze
brać choć te cenne i jakże przy tym dowcipne uwagi, które do
tyczą interesującej nas sztuki. 

W rozdziale „Rasy, klasy, czasy" polemizując z naukową 
wpływologią robiącą z Fredry „polskiego Moliera" oraz z błę
dnie pojętą „polskością" Fredry Boy pisze (cytuję w wyjątkach). 

.„Dla jaśnie pana dureń jest tylko zabawny, dla plebejusza 
dureń jest groźny. G<lzie Fredro czy Musset widzą raczej uciesz
ne oblicze głupoty, tam Molier czy Beaumarchais widzą jej 
posępne możliwości. Widzą je nawet po przez wdzięk takich 
uroczych „lekkoduchów" jak molierowski Don Juan, jak Al
maviwa (Beaumarchais: Wesele Figara, Cyrulik Sewilski). Cha
rakter ich satyry jest ostry niepokojący. Szlachecki humor Fre
dry, jak i z pańska - ,poetycka fantazja Musseta .to produkt lu
dzi, którym nigdy ani głód nie skręcił kiszeK, ani których am
bicja nie była upokorzona, ludzi, którzy patrzą pobłażliwie na 
szamotanie się świata, niezbyt troszcząc się oto, aby go prze
rabiać , bo ostatecznie miejsce przypadło im niezgorsze. I ten 
zupełny brak zaczynu rewolucyjnego, buntowniczego róźni za
sadniczo teatr Fredry od Moliera czy Beaumarchais'ego, a zbli
ża do teatru Musseta (którego Fredro nie mógl jeszcze znać). 

„.Swoisty ton Fredry jest w znacznej mierze nie tyle rasowy, 
ile klasowy - pisze Boy w tym samym rozdziale. I tym tłu

maczyłby się zadziwiający fakt, że w tym samym w czym dziś 
widzi się we Fredrze samą polskość, w tym krytycy współ
cześni - Fredrze widzieli cudzoziemszczyznę, kosmopolitycz
ny polot salonów. 

. „Dałoby się te rozbieżności wytłumaczyć realnym przykła
dem - pisze nieco dalej. Dziś Gucio, w swoim niegdyś mo
dnym rajtroczku wydaje się arcypolski ; owym współczesnym 
Polakom, którzy jeszcze nosili bekiesze i palone buty, wyda
wał się ten furfant - razem ze swoim „magnetyzmem" - ra
czej cudzoziemski. IKiedy dziś kurtyna się podnosi i ukazuje 
nam stylowy salonik pani Dobrójskiej, ten i ów wzdycha: „ja-
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kie to polskie[" - dla współczesnych byłaby to cud.zoziem
szczyzna. Toż samo obyczajowo: ta swoboda panien, którą pa
ni Dobrójska ledwo miarkuje jakim łagodnem słówkiem, te 
wojny miłosne, wszystko to w roku tysiąc osiemset trzydzies
tym i którymś mogło się wydawać dość niepolskie, atmosfera 
ta natomiast była bliska obyczajom (b<Jdaj scenicznym) ludzi 
z tej samej sfery na drugim końcu Europy. Tak więc mam 
wrażenie, że owa sławna polskość 1Fredry akcentowana dziś 

może do zbytku, więcej się przyczyniła do zaciemnienia niż do 
wyjaśnienia problemu. Jak w znanej anegdocie: Słoń a kwe
stia polska. Raz widzianv od głowy, raz od ogona, ale zawsze 
ten sam słoń. \Tymczasem tutaj zamiast szowinizmu, trzeba by 
raczej trochę marksizmu. Zycie wolne od trosk codziennycn, 
pozwalające na zbytek i fantazję uczucia, życie pewnej sfe
ry - rodzi pewne objawy. Te same warunki społeczne tworzą 
tę samą nadbudowę moralną, te same wady i cnoty; dlatego 
i chłopak lekkoduch i ciepły stryjaszek i mama i panny i cały 
dwór tyle mają cech wspólnych u Fredry i u Musseta. 

„.Tymczasem niby na dane hasło zaczęło się podciąganie ślu
bów - i ich świata - do wszelkich cnót i ideałów narodo
wych - pisze Boy w rozdz. zatytułowanym - Szczęście Anieli. 
Rzecz byłaby dość niewinna gdyby znów nie była połączoµa 
z dość opłakanym fałszowaniem Fredry. Jak pogodzić n.p. hań
bienie bez miary gościnnej J owiał ów ki („Pan Jowialski" Al. 
Fredry). przy równoczesnym gloryfikowaniu środowiska ślu
bów? Potępiać starego Jowialskiego za „życie nikczemne" ,we
getujące i dobrze trawiące, gdzie nikt się „nie interesuje tym 
Jak się też wytwarza w jego majątku ten boży chleb, który on 
w takim błogim i uśmiechniętym niedołęstwie od zarania ży
cia spożywa" (prof. 1Kucharski), a równocześnie windować na 
piedestał uczestników ślubów? Pomijam to, że .pan Jowialski 
mógł być mimo swej przysłowia-manii wybornym gospoda
rzem (nie znamy go z tej strony), ale któż się ową produkcją 
chleba interesuje tak dalece w Ślubach'? Może Radost? „. To da
je miarę do czego nasi majsterkowie doszli w brązowieniu ślu
bów, które się najmniej pod brąz nadają. 

Akcja ta osiąga najwyższe natężenie w osobie Gucia. Jeden 
z przysięgłych komentatorów Fredry widzi w nim wolę, rozum, 
wyobraźnię i zrozumienie zadań życia (sumienie). Sądzę, że dla 
młodego panicza rozkochać pannę, która mu jest - po spraw
dzeniu hipoteki - przez rodzinę przeznaczona, to nie jest zno
wu taki akt woli, ani sumienia„. 
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I dalej„. Grzymała Siedlecki jest to bardzo utalentowany 
fredrolog, ale ma jedną wadę: jest większy ułan od samego 
księcia Józefa i większy sarmata od samego Piasta. Co on tam 
nafantazjował[ Posłuchajcie[ Aniela„. „autorytet cnoty, pra
wości, podniosłości duchowej zapewnia jej w rodzinie stano
wisko uczuciowe przewodnie, rozpościera nad duszami rodziny 
układ jakiegoś matriarchatu.„ Klara, córka rycerska, która się 
wdała w ojca (za,pomina dobry Grzymała, że ojciec Klary to 
skończony drab)„. To temperament z ostrogami i z kołczanem, 
w którym ·równie dobrze pomieszczą się realne strzały łowiec
kie jak i strzały Amora„. Klara to, od czasów jagiellońskich, 
a zwłaszcza wazowskich, własną ręką odstawiała męża bezape
lacyjnie do najbliższego obozu" itd. itd. Najzabawniejszy jest 
Grzymała wówczas, kiedy chce równocześnie licytować i tę
żyznę i cnotę. Więc Gucio to zarazem hultaj, który „nie prze
puści żadnej podwice" i zarazem będzie najlepszym mężem; to 
wzór prawości, i co powie to zełże. „tacy jak on, czasu pokoju 
zajeżdżali zbrojna sąsiadów, czasu wojny nie grzeli się dama 
za piecem.„ Siedzi w jego charakterze jakiś swoisty hart i twar
dy kęs woli, gdy czego zachce"„. „Gdy czego zachce"[ Ależ to 
inni za niego zachcieli -on zrobił z miną zwycięscy to, na co 
wszyscy czekali. Myślę, że tego wieczora Radost z panią Do
brójską - i w tym dowcip Fredry uśmieją się serdecznie kosz
tem zwycięskiego Gucia„. 

Bywają wieczory, g_dy przyszłość Anieli przedstawia mi się 
dość czarno, w każdym razie nie podzielam bez zastrzeżeń opty
mizmu pani Dobrójskiej, która: „szczęście córki powierza mu 
śmiało" - pisze Boy w tym samym rozdziale, przechodząc do 
osobistych rozważań. Jaki z niego będzie mąż? Może despota, nie
cierpliwy, brutal, karciarz, kobieciarz? Któż to wie! Przyszłość 
zatem jest ciemna. Może łatwiej czytać w przeszłości.„ 

Gucio przyjechał ze stryjaszkiem na wieś; ten chłopiec oso
biście wydaje się nie bardzo zasobny, skoro stryj za niego dłu
gi płaci; godzi się na zwykły koniec: - posażne małżeństwo. 
Zaczyna swoje zaloty od niechcenia; podrażniony niespodzie
wanym chłodem ,panny, angażuje się bardziej„. Zważmy je
dnak, że Gucio nie kocha Anieli a .i uż godzi się - wpół na zi
mno - z nią ożenić; inspiracja miłości przychodzi dopiero póź
niej i WtPływa raczej na jego temperaturę uczuć, nie na decy
zję. I dlatego po dojrzałym namyśle, nie byłbym zbyt spokoj
ny o szczęście panny Anieli Dobrójskiej „. 

wybrała S. J. 
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Jerzy Leszczyński w roli Gucia 1929 r. • 

STANISŁAW DĄBROWSKI 

SCENICZNE TRIUMFY „MAGNETYZMU SERCA" 

Od 120 lat na wszystkich scenach, polskich „Magnetyzm 
serca" odnosi triumfalne zwycięstwa nad „Ślubami Panieński
mi", i łamie ich żarliwe dziewczęce przysięgi. Przewracając 

karty rocmików starych afiszy teatralnych, obserwujemy jak 
ta najpiękniejsza perła z pokłosia komediowego Fredry, od 
premiery wraca na deski sceniczne, raczej w sposobnych dla 
wykonania momentach. Bo trzeba było w zespole mieć ko
niecznie Gucia i Anielę, a trzeba było też wyszukać Radosta 
i !Klarę. Role, w których trudno wymusztrować przygodnych 
wykonawców, nie upatrzonych, nie predystynowanych. W 1866 
roku pisał W. Bogusławski: „Anielę trzeba odnaleźć w sercu, 
Klarę w studiach odwzorcować". Mieliśmy dowody, że ani sty
lowe miniaturki na ścianie dekoracji, ani wycackowane mebel
ki z epoki, ani wymuskane stroje nie dawały tego na co wido
wnia wyczekuje tj. prawdy fredrowskiej. - Kolumienki empi
rowe nie udźwigną ciężaru odpowiedzialnośoi artystycznej! 

Gdy „Śluby Panieńskie" wchodziły na sceny aktorzy nasi 
nie dawali sobie rady z delikatną przędzą komedii pełnej czaru 
poezji, a wyposażonej w kształty żywych, prawdziwych ludzi. 
Komedie, które wówczas grywano musiały budzić gromki, ha
łaśliwy śmiech, więc często szło się śmiało utartą ścieżką 
buffonady, i dlatego F•redro urażony kawałami lwowskiego 
Albina uciekł z loży teatralnej. Gdy zrozumiano w teatrze, że 
ta komedia wymaga innej, artystycznej atmosfery, zaczęto szu
kać inteligentnych, a władających kunsztem mówienia wier
szem aktorów. - I dlatego obserwujemy jak w związku 
z angażowaniem wykonawców tych najodpowiedzialniejszych, 
najtrudniejszych ról dopiero dawano na afisz „śluby", często 
właśnie z okazji gościnnych występów słynnych w tych kre
acjach artystów. 

Z „Ślubami Panieńskimi" i wznawianiem ich jest połączony 
również problem zrozumienia i w pewnym dniu konieczności 
odsunięcia utworów z współczesności w epokę właściwą tj. uję
cie ich w ramy stylowej dekoracji i kostiumów i co się z tym 
łączy zmiana charakteru gry, gestu, pozy u wykonawców. 
Właśnie „Śluby" rozpoczynają na naszych scenach, stosowa

ne potem do innych dzieł i innych utworów starsze·go pokole
nia, umiejscowianie utworów przy pomocy plastyki scenicznej 
w odpowiednim okresie. 
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Konstancja Bednarzewska (Aniela) 
Paulina Wojnowska (Dobrojska 1893 r.) 

Karol Estreicher w „Czasie" krytykując wykonanie „ślu
bów" z maja 1893 r. stwierdza: „Fredro przemawiał przez tu
żurki i suknie dzisiejszego kroju, chociaż rozkoszny wiersz je
go kaleczono czasem z całą lekkomyślnością, chociaż postaciom 
jego nadawano jakąś nowożytność niestylową, przystającą do 
kostiumów bez stylu, promieniowało przecież pomimo to wszy
stko w tych wstrętnie zabrudzonych kulisach jeszcze słowo 
wielkiego geniusza". 

Nowy dyrektor krakowskiej sceny subtelny, kulturalny 
P. Pawlikowski, wznawiając „Śluby" w październiku 1893 r. 
popiera przedstawienie oprawą dekoracyjną tj. kostiumami 
i wnętrzem z okresu empiru. 

Na scenie zjawiły się stylowe meble, na ścianach miniatury, 
czarne sylwetki, jakaś kopia portretu pędzla Lampiego, parkie
towa posadzka wzorzysta, zegar z kolumienkami na komodzie. 
Meble empirowe wykonała firma Yaray w Wiedniu i Ig. Ra
yala w Krahl\vie. Stroje dano wedle rycin i żurnalów z 1814 
roku. (Stylu epoki biedermajeru, jako zabliskiego jeszcze nie 
uwzględniono). Data tego rewelacyjnego wznowienia z dnia 
25.X.1893 r.to punkt zwrotny w wystawieniu komedii fredrow
skich, za nimi poszły dalej stylowe ujęcia utworów Korzeniow
skiego, Blizińskiego, Fredry syna, wreszcie Bałuckiego, Zalew-

8 

ALEKSANDER FREDRO 

$LUBY PANIEŃSKIE 
czyli 

magnetyzm serca 

Premiera, dn. 27-Vl-1953 r. 



O S O B Y 
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KLARA BARBARA KRAFFTÓWNA 
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RADOST WŁADYSŁAW STASZEWSKI 

CZESŁAW WOŁŁEJKO 
ALBIN WITOLD SADOWY 

WIENCZYSŁAW GLIŃSKI 
GUSTAW 

STANISŁAW BUGAJSKI 

ZBIGNIEW STOKOWSKI 
JAN TA.DEUSZ JANCZAR 

Scena na wsi w domu 1pani Dobrójskiej 

Reżyseria: Dekoracje i kostiumy: 

MARIA WIERCIŃSKA ZOFIA WĘGIERKOWA 



Asystent reżysera: 

Sylwia Janowicz 

(P.W.S.T.) 

Asystent scenografa: 

Zofia Kowalska - Otto 

Inspicjent : 

Stanisław Kamiński 

Kierownictwo techniczne : 

Ryszard Depka 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

J ózefy Kohler i Józefa Kasprzaka 

światło: 

Stanisław Rawski 

Kierownicy pracowni: 

S~olarskiej: Ta picerskiej: 

Jan Liberek Marian ·Wódecki 

Fryzjerskiej: 

Jerzy Bieleck i 

Kierownik sceny : 

Stanisław Zawadka 

Sufler: 

Maria Ciani - Sulikowska 

Malarsko -

dekoracyjnej: 

H enryk Palisz 
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:;kiego. I już czytamy w dalszych latach pretensje w recen
zjach o zaniedbanie w wystawie starszych sztuk, dotyczące 
urządzeń wnętrz czy strojów. 

W 1907 r. za dyrekcji Solskiego w Krakowie, opiekę nad pla
styką sceniczną objął Karol Frycz, dając piękne wnętrze i stro
je z okresu już biedermajeru (1828/ 32). Przedstawieniem 
uczczono 75-lecie „ślubów Panieńskich". Całość nosiła chara
kter stylizacji, mającej oddać charakter epoki. Na tej premierze 
uroczysta ta oprawa specjalnie skrępowała aktorów i oziębiła 
ich grę, tak, że wnętrze dworku i urządzenie wybiegało przed 
rampę. 

Na 1 w o w s k i e j scenie w prapremierze 15.II.1833 r. 
wzięli udział: L. Rudkiewicz (Radost), A. Benza (Gustaw), 
W. Smochowski (Albin), A. Starzewska (Aniela), A. Kamińska 
(Klara). W późniejszych latach grał tu Radosta z wybitnych 
artystów W. Wojdałowicz, W. Rapacki, I. Fiszer, W. Werner -
Jaworski, L. Solski i doskonały F . Feldman. Z Dobrójskich 
wybijała się J. Radzyńska, Z . Cichocka, świetna A. Gostyńska, 
w !OO rocznicę „ślubów" w 1933 r. grała W. Siemiaszkowa. 
W roli Anieli oglądano W. Starzewską (późniejszą Dawisono
wą), 1K. Sułkowską, A. Aszpergerową, M. Safir, T. Wenesównę, 
M. Deryng, A. Kwiecińską, F . Stachowicz, Wł. Ordon-Sosnow
ską . Najlepsze Klary: A. Rakiewiczowa, L. Parznicka, Z. Cza
plińska, Ir. Trapszo. W latach 1840 słynny później Bog. Dawi
son grał z powodzeniem Gustawa, później J. Pfeiffer, A. Mi
łaszewski, J. Wilkoszewski, W. Woleński, świetny L. Kwieciń
ski, L. Wostrowski, Jan Nowacki znakomity również w roli 
Albina, K. Adwentowicz. Z głośniejszych Albinów po Smo
chowskim był B. Ładnowski. 

Krótka recenzja Kurjera Warszawskiego zaznajomiła swych 
czytelników z premierą odbytą 16.XI.1834 r. „. „ istotnie zado
woliła Lubowników dzieł wzorowych przynoszących zaszczyt 
scenie. Artyści nasi przedstawili to piękne dzieło z godnością 
i wzniosłym talentem, otrzymali też pierwszy u nas przykład 
p o d w ó j n e g o p r z Jl w o ł a n i a". Wykonawcami byli 
„B . Kudlicz (Radost) , L. Zółkowska (Dobrójska) A. Kurpińska 
(Aniela), L. Zuczkowska - późniejsza Halpertowa (Klara), 
W. Piasecki (Gustaw) , S. Bogusławski (Albin). W zakończeniu 
recenzji dano jako próbkę utworu dialog Klary z Radostem. 
Zuczkowska otrzymała w podzięce za piękne wykonanie roli 
wiersz od anonimowego poety. W okresie trzech lat komedia 
grana była 11 razy. 

13 



Stanislaw Stanislawski (Radost) 1929 r. 

Przez w a r s z a w s k i e sceny przewinął się korowód 
wielu wykonawców, nieraz dzierżących swe role przez dziesiąt
ki lat. Po Kudliczu grywał Radosta potężny o gromkim głosie 
J. Chomanowski, J. Rychter, W. Rapacki, J. Grzywiński, póź
niej M. Frenkiel, S. Stanisławski. Nie wszyscy posiaaali do
stateczną dozę serca dla swego Gucia... W Dobrójskiej podzi
wiano najlepsze E. Borowską, W. Niewiarowską, M. Micińską, 
F. Pichor-Śliwicką. Po J. Komorowskim rasowym paniczu, 
w roli Gucia tancerza z pod Złotej Papugi słynęli W. Swieszew
ski, E. Wolski, Wł. Piasecki, po nieinteresujących wykonawcach 
delektowała się widownia doskonałym w roli, stylowym J. Le
szczy.ńskim. Z' Albinów najlepszych, po S. Bogusławskim, M. 
Bodurkiewiczu, B. Ładnowskim, J. Tatarkiewiczu, W. Szy-
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manowskim, długie lata grywał J. Śliwicki, W. Brydziński. 
Nie wybijała się żadna znakomita Aniela, do lepszych liczono 
M. Borkowską, A. Bakcewiczową, Z. Ostrowską, po Modrze
jewskiej wprost obawiano się długie lata wznawiać „Śluby". 
Podczas pierwszej światowej wojny J. Szyling dała w roli ry
sunek uroczej, ale współczesnej w wyrazie panny. Rola Klary 
miała więcej szczęścia. I. S. Palińska i W. Bakałowicz i R. Po
piel i H. Leszczyńska zachwycały widownię raźną interpreta
cją , wywołując huragany braw wśród młodzieży n a paradyzie. 
O tej roli konstatował Wł . Bogusławski w 1868 r.: Klara to 
piękność wojująca, zdobywca wyprawiający się po triumfy, kto 
wie przy sprzyjających okolicznościach będzie z niej jaka Te
limena może". 

Jak w Krakowie tak i w Warszawie Aniela Modrzejewskiej 
była zjawiskiem rewelacyjnym. W Warszawie tym bardziej 
gdy nastawienie prasy do młodej aktorki prowincjonalnej 
(z Krakowa) przybyłej na gościnne występy, nie było począt
kowo zbyt sympatyczne i życzliwe. - Więc triumf po odegra
niu był szczery, prawdziwy. Zachwyty wyrażone przez pióra 
najlepszej prasy warszawskiej zgodnie interpretują i utwier
dzają te wspaniałe osiągnięcia, które Modrzejewskiej, wśród 
wielu sztuk przez nią wówczas granych zapewn\ły w kreacji 
Anieli w „Ślubach" i Cecylii w „Pannie mężatce", prymat 
w sztuce odtwarzania typów polskich kobiet, których się stała 
arcywzorem. 

Śledząc wyraziste s,prawozdania ówczesne z gry, upewniamy 
się, że dojrzałość wykonania roli Modrzejewskiej oparta była 
na szczerości i prawdzie. T. H. Lewestam notuje „była w naj
piękmiejszym i najwznioślejszym znaczft°'l'iu tego wyrazu polską 
dziewicą. A była nią nie skutkiem użycia jakichś środków nie
zwyczajnych i wielkich, lecz po prostu i jedynie prawdą, po
chwyconą w intuicji własne90 talentu i serca, jak gdyby na 
gorącym uczynku". (Kłosy 1868) 

Omawiając kreację Modrzejewskiej olśniony odkrywczym 
ujęciem roli analizuje krytyka grę i dostrzega, że „rola Anieli 
nie tyle wybitmieje w tym co mówi, ale w tym jak słucha. Mó
wi jej twarz, jej uśmich, mówią jej oczy, w pierwszych scenach 
cudnie wpatrzone w dal nieokreśloną, które powoli, stopniowo, 
niedostrzegalnie prawie ożywiają się iskrą uczucia i zwracają 
ku ziemskim nadziejom i promienieją szczęściem przeczutem. 
Dodajmy do tego kunsztowne ucieniowanie dykcji i wdzięk 
naturalny, którego żadna sztuka nadać nie zdoła, a będziemy 
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Helena Modrzejewska (Aniela) 1868 r. 

mieli prawdziwy ideał Anieli wcielony w oczach naszyc~ 
w ziemską nadobną postać. (K. W. 1868. 221. Wł. Bogusławski) 

I dalej pozostając pod czarem tej „porannej gwiazdy wiej
skiego zacisza" notuje sprawozdawca swe wrażenia: „roli Anieli 
ri-ikt jeszcze tak nie gral i nie rychlo zagra. To nie jest panie·n-
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ka, jaką w salonach wszystkich krajów znaleźć można. To na
sza wlasna dziewica, typ rodzinny, którego między rogatkami 
miast szukać napróżno. Malo z was kto go widział, bo go trze
ba szukać w glębi puszcz, po dworkach modrzewiowych" . ... O ta
kiej Anieli jaką stworzyła Modrzejewska, to nikt na scenie ani 
się domyślał". ~K. W. 1868 n. 224) 

Po premierze k r a k o w s k i e j l.I.1833 r. Gazeta Kra
kowska z zachwytem przyjęła nowe dzieło „polskiego Moliera". 
Sztuka wyborna, śmiele powiedzieć można , że była klasycznie 
odegraną". Nie 0szczędzono pochwał D. Nowińskiej („wybor
nie przedstawiła wszystkie odczucia serca kobiety błądzącej 
częstokroć raczej przez lekkomyślność niż złą wiarę"), Szym
kajłowej („serdeczność, naiwność, niewinność dziewicza i czu
la litość") J. Pfeiffer (Gucio, nadspodziewanie charakterystycz
nie odegrał i zyskał oklaski), J. Lasocki objął rolę Radosta. 

Dokoła premiery krakowskiej wszczęła się nawet dyskusja 
prasowa. Gazeta krakowska uważała, że Kurier Krakowski 
zbyt wielkie uznanie wyraził Nowińskiej (Klara), traktowała 
ona „odcienia serca kobiety za ostro. Sztuka ma niektóre dwu
znaczne wyrażenia, tak niewinną osłonką dowcipu ocienione, 
że cokolwiek przygłośne ich wymówienie zdradza tajemnicę 
figlarności ich autora". Ogólnie zyskał duże uznanie J. Pfei
ffer „pełen życia, zwinny, przyjemnie zajmujący amant". 

Do wykonania roli Klary (J. Łozińska) z pretensją występu
je znów Gazeta Krakowska w 1843 r. W jej interpretacji by
ła „wyklapaną, gminną kobietą, panną ze wszech miar do
kwiadczoną z wyzywającym spojrzeniem gotową na wszystko 
i z wszystkim oswojoną, jednym słowem panną jak to mówią 
ostrzelaną". 

Do czasu gdy Modrzejewska ukazała się w roli Anieli domi
nowała na scenie zawsze Klara: ruchliwość, brawurowy do
wcip, wielka ilość wierszy tekstu, wysuwało ją na pierwszy 
plan. 

Fredro napewno rozumiał i oceniał dominującą wagę roli 
Anieli, ofiarowując właśnie za tę kreację Anieli Aszpergerowej 
we Lwowie garnitur klejnotów, ale nie pojmowali tego aktorzy 
i reżyserzy. 

W 1865 r. recenzet „Czasu" notuje po zagraniu roli Anieli 
prz~z Modrzejewską: „obsadzenie to tej przykrej roli przez tak 
znakomitą artystkę podnosiło całą komedię, bo zamiast roli 
mieliśmy trzecią z kolei żywą, piękną i sympatyczną postać". 
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(Trzecią jak zaznacza sprawozdawca, bo oprócz Klary wybił 
się 1pięknie Rapacki w roli Radosta). 

W tym czasie na scenie krakowskiej po M. Łapińskiej rolę 
Klary obejmuje znakomita jej wykonawczyni A. Hoffman 
i tak powstaje ten słynny w historii ślubów duet świetnych 
artystek, których koncertową sharmonizowaną grą zachwycał 
się Kraków szereg lat, gdy jeszcze później zjawiła się tu Modrze
jewska jako gość. Klara Hoffmanówna „malowidło mistrzo
wskie uplastyczniła żywością kobiecą, miłą analogią pojedyń

czych odcieni i tchnącem prawdą ciepłem życia, pełnego świe
żości i ruchu". 

Dostrojeni do wysokiego poziomu gry tych rywalek F. Benda 
(Gucio), B. Ładnowski (Albin) razem stworzyli całość niedo
ścigłą na innych scenach. 

Tak się układały pomyślne warunki doboru zespołu, że „Ślu
by Panieńskie" krakowskim wykonaniem przewyższały poziom 
przedstawień na scenie lwowskiej czy}i miejscowej, bliskiej 
sercu autora. W Krakowie obok średnich Radostów, do lep
szych zaliczamy A. Ładnowskiego, W. Wolskiego, W. Rapac
kiego, L. Solskiego, W. Sobiesława, najlepszą długoletnią Do
brójską prawdziwą matroną, z dużą dozą ciepła była B. Wol
ska. Po J. Pfejffrze grywał szczęśliwie Gucia A. Miłaszewski, 
znakomicie F. Benda, W. Świeszewski, długie lata W. Sobie
sław, z Albinów wybijali się B. Ładnowski, R. Żelazowski, A. 
Mielewski, J. Śliwicki, S. Stanisławski. Po pierwszych Anie
lach . J . Szymkajłowej i ślicznej A. Pique, Marcelina Bie
drońska (późniejsza w Warszawie Borkowska) była tu 
szczęśliwą poprzedniczką Modrzejewskiej. F. Stachowicz, 
A. Kałużyńska, K. Bednarzewska, M. Przybyłka cieszyły się 
w tej roli powodzeniem. 1Trudno było rywalizować z Klarą 
w wykonaniu Hoffmanowej, która ją wyposażyła w bogactwo 
wspaniałych odcieni, władając ogromną giętkością interpreta
cji, iskrzącym się humorem. Prostszą też linią już szła po niej 
J. Czaki, pięknie ujęła rolę G. Morska, zupełnie oryginalną peł
ną finezyjnej stylowej plastyki kreację stworzyła I. Solska. 

„Śluby Panieńskie" to chyba najulubieńsza komedia Fredry, 
nie zestarzeje się nigdy! 

, ;Śluby Panieńskie" to egzamin sił aktorskich, pole popisu 
talentów, sposobność wypróbowania umiejętności włade.nia 

uczuciem i wierszem, otpanowania swobody stylowej gry. Ro
le z Ślubów to najpiękniejsze pozycje funduszu szczytnego re
pertuaru dawnych aktorów. „Śluby Panieńskie" wiążą serca 
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Midial 1'arasiewic: (GtLstaw) 1907 r. 

widowni ze sceną i wykonawcami niezawodn m węzłem er
flpcznośc i i m agnesem gorąc j sympatii. 

I n ieraz j . zczc 'N przyszłaś i olśniony widz wychodząc z te
atru , zgadzając si ę z wrażeniami J . Korz niowskiego z 1853 ro
ku przyklasnąłby jego w ierszowi sławiącemu utwór: 

„Sluby Paniei'iskie, gniev.r ich ni szczery i płochy; 
Schw· cił Fredro i zakl ął do swej cudn j sztuk i; 
Tam te pełne w jątków przysięgi, te fochy , 
Będą trwać, będą bawić i ucz ć prawnuki , 
śluby Panieńskie zawsze zostaną złamane. 
Ale nigd nie będą jak ą dzisiaj grane". 
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Aleksander Fredro urodził sic; w 1793 roku we wzbogaconej rodzinie 
szlacheckie.i i prawie całe życie za wyjątkiem kampanii napoleol'lskiej 
1809 - 1815 spędził na wsi w swoim majątku w Galicji. Tam powstały 
jego komedie, najwspanialsze komedie polskie: „Pan Geldhab" (1819), 
„Mąż i żona" 1820), „Zrzędność i przekora" (1822), „Cudzoziem s_zc~yzna · 
(1824) , „Damy i huzary" (1826), „śluby paniel'lskie" '. 1827/ 1833), „Zemsta" 
(1833) i „Dożywocie" (1835), które zamyka piern szy okres twórczości 

Fredry. Dopiero rikolo roku 1855 - po dwudziestu latach milczenia 
wywołanego ostrą krytyk<\ Goszczyl'lskiego - Fredro zaczyna znów 
pisać, le :: ..: Komedii swoich nic druku.i e ani wyst a wi a . Do tak zwa nych 
„pośmiertnych komedii" należ<! m. in .: „świeczka zgasła'·, „Wielki czło
wiek do małych interesów'", „Dwie bli zny", „Wy chowanka" . Są or,e n a 
ogół słabsze od komedU pierwszego okresu. Fredro zmarł w 1876 roku 
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Na stronie tytułowej litografia Lauba z 1828 r . 
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