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M ozum m żczyzna., 

białogłową, afekt tylko rządzi; 

oraz kocha, oraz nienawidzi; 

nie gdzie rozum, 

a le gdzie afekt. tam w zystko. 

AndrZCJ Maksymilia n Fredro 



Stłumiony 

dysonans 
w· SI u bach panieńskich· 

STANISŁAW PIGOŃ 

W metryce rodowej Ślubów panieńskich jest pewne miejsce ciemne i taje
mnicze, a we fredrologii naszej niefrasobliwie jakoś dotąd pomijane. 

Pierwsza redakcja komedii (pod pierwotnym tytułem Nienawifr 
mężczyzn) powstała jeszcze w r. 1827, i to na samym jego początku, skoro 
brat Maksymilian w Warszawie dnia 2 marca już o niej wie i o tekst się upomi
na. Autor skończył wtenczas całość, co więcej, był z tej całości zadowo
lony. 

„ Jeszcze leży w brulionie - pisał w tymże marcu do brata - ale choć 
przepiszę, nie wiem, jak taką rzecz przesłać. Trzeba by by ć samemu i 
samemu czytać. Z jej układu jestem kontent; ma więcej lekkości jak zwykle 
moje sztuki". 

Był kontent, a przecież komedii tej ani bratu wtedy nie posłał, ani -
mimo pierwotnego zamiaru - nie dał na scenę, ani też, przygotowując nar. 
1830 trzeci tom dzieł , nie dał jej nawet do druku. Dlaczego tak niełaskawie 
obszedł się z jednym ze swych arcydzieł? Dlaczego zamknął je na sześć lat 
do szuflady-więzienia? Oto właśnie owo ciemne miejsce w rodowodzie. „To 
miejsce jest zagadką"; badacz jak „młódź lubi zagadki". Jeżeli nawet nie 
rozwiąże, to chętnie się siłuje z niepokojącym problemem. 

W naszym wypadku mocowanie się jest utrudnione, bo śmiałkowi brak 
dostatecznych punktów oparcia. Niewiele mamy do dyspozycji ustaleń pomo
cniczych. Zrejestrujmy te co są. 

Czas narodzin komedii nie budzi wątpliwości ; choćby z powołanych 
wyżej świadectw listowych wynika, że powstała ona w pierwszych tygo
dniach r. 1827, a może jeszcze w ostatnich roku poprzedniego, oraz że była 
w brulionie skończona. Czystopis redakcji pierwotnej został dokonany 'tegoż 
1827 r. (świadczy o tym data na autografie), najpewniej we wczesnych miesią
cach wiosennych. Czy cały? Dochowany zeszyt mieści pełne dwa akty . Czy 

istniał zeszyt drugi, który zaginął, czy też raczej aut_or przerwał prz~~is~
wanie? Dowodnie powiedzieć się nie da ani tak, am owak, ale ~łasc1w1e 
sprawa to innej wagi. Ważne jest to, że brulion został od razu wykonczony w 
całości , że komedia była gotowa. . . . 

Dlaczego więc ją Fredro uwięził? Oto dręczące nas pytanie. Odpowiedz 
na nie pierwsza z brzegu i najprostsza mogłaby być taka : . . 

W r. 1828 umarł mu ojciec, który długo chorował; trzeba było w~1ąc na 
siebie ciężar gospodarowania majątkiem za siebie i za braci. Tegoz roku 
Fredro się ożenił, w roku następnym został ojcem. Wnet P?tem przyszły 
wypadki listopadowe i powstanie. W tych warunkach , w takich okohczno
ściach życiowych gdzie tam było myśleć o autorstwie! .. 

Odpowiedź prosta, ale nie wystarczaj~ca. F~e~ro mimo .wszy~!ko ~rzec1ez 
pióra wtedy nie odłożył. z r. 1827 najpewniej pochodzi n1~1zans , sprzed 
r 1830 Kamień nad Liskiem i Obrona Olsztyna, w tym własme roku ogło
s~ona w „Haliczaninie"; sprzed r. 1831 wreszcie są Nieszczęścia najszczęśliw
szego męża. Tamte utwory poeta wykończał, częściowo nawet ogłaszał, a 
Nienawiść mężczyzn zalegała miejsce w szufladzie. Dlaczego? . . 

Od autora bezpośrednio już się o tym nie dowiemy. Przy mocowanm się z 
zagadką pomocny· może być sam ty~o tekst utwoi:i. . . . . 

Do dyspozycji mamy trzy zapisy, reprezentujące t~y .Jego stadia. ~aJ
wcześniejszy konspekt, może jeszcze z r. 1826, czystopis p1erwsz.ych dwoch 
aktów brulionu z r. 1827 i wreszcie tekst definitywny. Z początkiem r. 1833 
bowiem komedia dostała się na scenę lwowską Quż pod ostatecznym tytu
łem : Śluby panieńskie), a w roku następnym poszła do druku. 

O ile zmieniona, ile przeredagowana? Może to w tych zmianach tekstu 
właśnie kryje się rozwiązanie frapującego nas sekretu? „ . 

Otóż zmieniono na pozór niewiele. Zmiana pierwsza b1Je w oczy. Wer~Ja 
pierwotna napisana został~ izosylab_icznym wierszem _13-zgłosko~m ~1e
rytmicznym. Tego typu wiersza spro~ował tu auto.r pierwszy raz, z proby 
był nawet zadowolony. „Wiersze - pisał bratu - n_1e ~ t~, c~ rymowe, ale 
lepiej niż proza, a dla tego nieszczęśliwego rymu juz z s1eb1~ mei:iaturalnego, 
ileż to. myśli nie traci najpierwszego powabu w stylu komedn, to Jest natura!-

, .,, - -
nosc1 . · dł 
Mimo zadowolenia poeta przecież wiersz ten ostatecznie z~zucił 1 przesze 
na wypróbowany już w Mężu i żon~e wiersz heterosylabiczny rymo':"'any. 
Może to więc ten kłopot wersyfikacyjny tyle trudu kosztował poetę, ze się 
stał powodem odłożenia utworu? . . . . . 

Chyba nie. I Fredro przecież mógł był wte.dy _ poWI~dz1ec o s?bte .z d;i~ą 
słusznością, że do wiersza ma niejako prawo, ze 1 do ~1ego ry~ st~ m1~osme 
naginał. Przychodził mu łatwo, poeta nie cenił go sobie nadm1em1e. N1cz~~ 
dlań było całą komedię ·zrymować_, a potem ni~~rasobliwi~,~~ od~zuc1ć 1 
przejść na prozę. Tak przecież z~obtł z „01mam1 .'huzarami . Więc me trud
ność w przerymowaniu utworu me wchodziła tutaj chy_ba w grę. 

Można by mniemać, że zachodziła przeszkoda. mn~, natury konstru
kcyjnej. Jest faktem, że komedia. zaplanowana ~ajp1erw Jako ?zteroaktow~ 
wyszła ostatecznie w aktach p1ęc1u, ul~gł więc_ prze_budow1e . . Czy tut~~ 
szukać względu hamującego? Tak by mozna sądz1~ .zaw~erzyws~y mfo~aCJt 
E. Kucharskiego. Jego zdaniem „brulion tej komed11 z P.1ei:wszeJ re~akCJ.I bj,} 
w czterech aktach", i dopiero w r. 1832 autor „przerobił Ją na aktow p1ęc · 



Aleksander Fredro. Akwarela }łanry ka Rodakowskiego z r. 1846 

A zatem należa ł o by mn iemać, że ta uprzytomniona sobie przez poetę konie
czność przebudowy zniechę ciła go do utworu na czas tak dłu)! i. Ale informa
cja Kucharskiego jest błędna; w rzeczywistości sprawa wygląda inaczej. Czte
roaktowy jest tylko konspekt komedii. Natomiast w wersji brulionowej autor 
od zamierzonego pierwotnie układu odstąpił i od razu inaczej rozłożył 
materię na akty.) ... 

Ale ostatecznie to wszystko: zmiana formy wierszowej, przebudowa na 
pięć aktów i idą ce za n ią przetasowanie scen, czy wreszcie dodanie lub ujęcie 
tego czy owego szczegół u - wszystko to razem wzięte nie stanowi przecież 
jeszcze przyczyny tak znacznej, żeby miała spowodować wieloletnie znie
chęcenie autora do utworu , skłaniać go, by całość gotową odłożył do 
szuflady. Jeżeli chodzi o zakres treści, o zespół elementów strukturalnych, 
komedia w ostatecznym ujęciu zmianom głębszym , zasadniczym nie uległa. 
Dlaczegóż więc cuk rowa ł się jak figa przez lat aż sześć? 

Autograf pierwotnej redakcj i Ślubów panieńskich. Karta tytułowa ~ 
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Szukając przyczyn, weźmy pod uwagę jeszcze jedną możliwość. Objętość 
i konstrukcja komedii zmianom większym nie uległy . Ale czy nie zmieniła się 
jej tonacja? 

Zdajemy sobie srawę, że odpowiedź na takie pytanie będzie trudna. Dla 
jej pełni trzeba by mieć możność zestawienia i zbadania obu wersji w całości, 
wysłuchania i porównania obu ich melodii w pełnym przebiegu . Tymczasem 
wersję brulionową znamy, jak wiadomo, tylko z dwóch pierwszych aktów. 
Toteż z tego ułamkowego materiału wnosząc możemy się kusić o odpowiedź 
co najwyżej tylko hipotetyczną, szukać wypadnie raczej poszlak niż dowo
dów. Ale i drobnym śladem nie będziemy gardzić. I on pozwoli może jednym 
choćby rzutem oka wejrzeć wcale głęb9ko w owoczesne pobudki i dyspo
zycje twórcze autora. 

Zawziętość walki wręcz poznajemy z dźwięku ścinających się kling, 
tonację dramatyczną w zawziętości starcia się przeciwstawnych 
indywidualności. W dramacie zamiana tonacji spowodowana bywa najczęściej 
zmianą charakterów. W Ślubach panieńskich któryż to z charakterów zmienił 
się sam w sobie w toku przeformowania sztuki? 

Nie trzeba długo szukać; jest taki tylko jeden, i to zdawałoby się partner 
poboczny, pomniejszy, a przecież twórcy nieobojętny. To Radost. W struktu
rze komedii ma on pozycję nieostatnią. Poza potoczną rolą zacnego, ale 
zabawnego trochę opiekuna i swata spełnia on w komedii funkcję jeszcze 
inną. To człowiek z przeszłością, przez niego otrzymujemy wgląd w pewne 
anteńora sprawy, co wyjaśnia nam zarazem jej motywację. 

Dlaczego Radostowi tak zależy na małżeństwie synowca 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 rzewno
ścią, wnosić wolno, że tak, że kochali się wzajemnie . Ale i tego można się 
dosłuchać, że miłość to była nieszczęśliwa. Jednym półsłówkiem odsłania 
to sama pani Dobrójska. Przez jej rozmowę z Radostem w pierwszej scenie 
aktu Il przewija się takie oto lekkie napomknięcie osobiste: 

P. Dobrójska 

Zresztą lepiej za mało niż za wiele uczucia 

Radost 

z uczuciem całując ją w rękę 

Ach, mościa dobrodziejko! 

P. Dobrójska 

Zawsze Radost jeszcze ... 

Radost 

jak wprzódy 

Zawsze 

Odgadnąć niedomównienie nie trudno. To „za wiele uczucia" ogarniało· 
niegdyś ich oboje. I skończyło się źle. 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 swym wspomina pani Dobrójska 
mimochodem, ale wyraźnie: rozwiązły („gorszące przykłady"),ciężlci w 
domu, mógł się stać dla młodych panien przykładem odstraszającym od 
małżeństwa; a przy tym chciwiec, zapewne bogacz. T kiego sobie niebo
szczyk ojciec wyszukał jednego zię cia . Jakim był drugi, kim by ł mąż pani 
Dobrójskiej - nie wiemy; umarł widać wcześnie, zostawił jedno dz iecko. Ale 
że i on wziął żonę poniewoli, to się wydaje wysoce prawdopodobne. 

Zawlokło to mrokiem życie Radosta. Mrok był tym bardziej dojmujący, 
że - jak widać wyraźnie - nie odbyło się tam i bez jego własnej winy, i on 
także popsuł sprawę jakąś niestatecznością, trzpiotostwem, birban ter ią . Za 
dawnych lat było i w nim coś z Gustawa, i to nie mało. O jej hulaszczośc i 
słyszymy w redakcji brulionowej raz po raz. Kie dy bratanek opowiad ają cy 
stryjowi, jak się wesoło bawił w przedmiejslcim zajeździe, przerywa: 

Bo widzisz, że tam .„ Ale tru dno ci to pojąć , 

Radost w ferworze szczerości, obruszony, wydał się : 

Czemu trudno, u licha! Czyż ja raz tam by łem? 

(red. pierw., I 88-89) 

A nawet, jak się zdaje, o dawnych towarzyszach tych jego birbantek coś 
zasłyszymy: jakiś Henryk, jakiś Astolf, jakiś Wacław . Towarzystwo ich dziś 
jeszcze nie straciło całkowicie mocy przyciągają cej . 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. pi rw., i 122 p rze kreślony) 

Najwyraźniej więc i on za młodu nie brał życia d ' ć 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 brulionowe j. Radost w pierwo
tnym ujęciu był postacią psychicznie znacznie bogatszą. Znajdzeimy tam 
jeszcze więcej. W paru słowach monologu w drugiej scenie ak tu II odsłonił 
on na mgnienie oka obecny swój stan uczuciowy. rezultat tamtego nieszczę 
ścia, ciężki stan człowieka o życiu z łamanym : 

Tak to ja, niestety, igrałem z chwilami. 
Aż też mnie czas nareszcie na uczynku z łapał. 
Żebrzę teraz miłości, prawa do niej nie mam; 
Wszyscy blisko, nikt ze mną, sam jestem. sam bęclę ... 

(red. pie rw .. li 68 - 7 1) 
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Wyznanie zupe łnie wyraźne: zaskakuje nas i zdumiewa. Okazuje się z 
ni<łgo, że ten dob rotliwy stryjaszek o golę bim sercu jest nie tylko miłym 
automatem do przebaczania, ale że to zarazem człowiek cierpiący, człowiek 
z tragedią w duszy. 
W symfonii Ślubów panieńskich, utrzymanej w tonacji allegro, jęk jego był 
niewątpliwie zgrzytem, dysonansem patetycznym; przeistaczał on, pogłębiał 
i poszerzał bogactwo samej symfonii w jej ujęciu pierwotnym, ale zarazem ją 
komplikował. 

Skąd on się tam wziął? Czym się zasilał? Nie pomylimy się zapewne 
przyjmując, że w języku tym zadźwięknęła nuta osobista autora. Nie 
możemy bowiem tracić z pamięci, że ta najpogodniejsza z komedyj Fredry 
powstała w głęboko bolesnym momencie jego życia. Miłość do nie rozwie
dzionej mężatki - cóż, że wzajemna' - wzmagała się z latami przy wtórze 
beznadziejności. Przewlekłe zabiegi o unieważnienie pierwszego małżeństwa 
- nie zdawało się by zakochanych przybliżały do celu. W latach 1826-27 
był Fredro u kresu wytrzymałości. W tym samym liście, w którym doniósł 
bratu o ukończeniu komedii, przemknął się spoza zaciśniętych jego zębów 
jęk cierpienia: 

„Cierpliwości! - pisał. - Święte słowo! Zdaje się, że je świat w duszach 
naszych nie wyciska, ale wypiek a. Cierpliwości! - także mi we Lwowie 
powiedziano. Rad nie rad, mieć ją muszę ; będę za najcierpliwszego czło
wieka, bo nikt nie słyszy moich monologów ... Piszmy komedie, grajmy tra
gedie na tym świecie!" 

Przypominając się zaś bratowej dorzuca: 
„Albo niech zaczeka, aż ja zwańuję, j e s z c z e t ros z ku!" 
Jest rzeczywiście dziwem geniuszu twórczego , że z takiego rozpaczliwego 

nastroju mogła powstać najpogodniejsza z komedyj naszej literatury. 
Ale burzę serca nie od razu dało się tam zatłumić. Posłyszeliśmy ją z 

monologu Radosta i rozumiemy jej podźwięk autobiograficzny: 

Żebrzę teraz mi łośc i, prawa do niej nie mam . 

Wszvscy blisko, nikt ze mną ... 

Czy poza tym jednym wydźwiękiem były w wersji brulionowej jeszcze inne? 
Tego się nie dowiemy. Tekstów aktów dalszych nie ma, a suchy konspekt 
całości nie wydał tej tajemnicy. Ale i tego jedynego pogłosu nam dosyć. 
Rozumiemy, że nie jest on tam przypadkowy, wiemy skąd się wziął, czujemy 
w nim dźwięk zranionego serca poety. 

Orientują1: się w zdyscyplinowanej powściągliwości uczuciowej Aleksandra 
Fredry, ocenimy wagę tego mimowolnego jęku rozpaczy . I kto wie, czy 
będziemy dalecy od prawdy, gdy w tym tonie boleści, który wszedł między 
elementy strukturalne komedii, gdy tutaj właśnie dopatrzymy się powodu 
odsunięcia świeżo skończonej komedii ad acta. Schował do szuflady utwór, 
w którym - jak mu się wydawać mogło ·- nie dość starannie zdołał zamas
kować głos swego serca. 

„ 



Niedługo potem zaś ten głos się zmienił. Fredro ostatecznie zdołał prze
łamać trudności i do małżeństwa jesienią 1828 r. doprowadził . Tym samym 
wszedł niebawem w atmosferę i w ąastrój .,najszczęśliwszego męża", który 
jeżeli przechodził przez jakie,;nieszczęścia", to nie rozpaczliwe, lecz zabawne. 
Boleść samotnictwa doznała ulgi, przycichła. 

Toteż kiedy w r. 1832 otworzył się dla poety znowu okre! wzmożonej 
pasji twórczej, okres dzieł szczytowych - wtedy mógł on przełamać zator 
milczącej dyskryminacji, wydobył z paroletniego schowania dawną komedię, 
otarł ją z nalotu przebrzmiałych smutków, przestawił na inną tonację i nad 
odnowioną całością rozpiął bezchmurny błękit pogodnego humoru. 

Taką dopiero wyprawił w świat. 

STANISŁAW PIGOŃ 
(w: „W pracowni Aleksandra Fredry") 

PIW, Warszawa 1956 
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KLARA 

Anielo - ręka! Powtórzmy tu śluby 

Nam wiecznej chwały - a im wiecznej zguby 

RAZ EM 

(Podając sobie ręce, mówią razem i powoli) 

Przyrzekam na kobiety stałość niewzruszoną 

Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną. 

(Akt trzeci - scena siódma) 





GU S T A W: 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 

Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 

Jeżeli 7.atem mam zarodne si ły 

Ogień swój własny w obce przelać ży ły, 

Dlaczegóż mia łbym w pięknej, młodej duszy, 

C.Zystej jak śnieżek, co świeżo przyprószy, 

Pr.tez silną wolę, pałające tętna, 

Własnego czucia nią wycisnąć piętna ! 

(Akt trzeci, scena szósta) 

BOHDAN KORZE.NIEWSKI 

Mówiąc otwarcie zapowiedź Ślubów wTeatrze Narodowym nie wzbudził a 
żywszego zaciekawienia. Oczekiwało się raczej uroczystej i godnej nudy. 
Arcydzieło pełne uśmiechu, lekkości, wdzięku - przepowiadano sobie z 
melancholią - zapewne, nikt nie przeczy, ale jak to będzie wyglądało na tej 
scenie, gdzie, zostało jeszcze po kątach sporo tradycji Teatru Rozmaitości? 
Tej tradycji z końca wieku, która nakazywała grywać Śluby panieńskie pra
wie' jak Śluby Kościuszkowskie - z podniesionymi ku niebu oczyma, z reli
gijnym niemal nabożeństwem, ze wzniosłością taką, jakiej wymagają objawie
nia ducha narodowego. Przecież właśnie po to, aby ten duch mieszkał dosta
tnio i reprezentacyjnie - zatłaczano scenę meblami; po to rozwieszano na 
wszystkich ścianach portrety antenatów pani domu ł przynajmniej jeden 
hetman Dobrójski ze z łoconych ram rozkazywał publiczności wzniesioną 

buławą,' żeby szła gromić pohańce. W takiej atmosferze gra aktorów sama 
przez się nabierała dostojeństwa, bo niełatwo było tutaj pozwolić sobie na 
lekkość tonu. Pani Dobrójska z szumem falban obnosiła po scenie majestat 
polskiej matrony, Radost trzymał się tak, jakby miał lada chwila poszukać u 
boku karabeli i westchnąć: hej, hej, pani barska.„ panny celebrowały rodzi
mych dziewic cnoty i uroki Co się zaś tyczy Gustawa, to przecież sypiał w 
salonie głównie dlatego, żeby pokrzepiony smaczną poobiedną drzemką był 
gotów na każde wezwanie „na koń". 

Toteż aż nadto zrozumiałe stawały się w tych warunkach gniewne odru· 
chy tych młodych teatrów - choćby Ateneum - które brutalnie chciały 



odełgać Fredrę przyprawiając jego huzarom łokciowe nosy i robiąc z jego 
dam skończone czupiradła. Był to objaw zdrowego buntu przeciw ckliwym i 
wzniosłym fałszom tej tradycji, która wówczas w Teatrze Narodowym 
rządziła jeszcze z ponurym despotyzmem. 

Obecnie jednak i to było tak niespodziewane, że miało się ochotę prze- , 
trzeć oczy - z tych starych nawyków do pompy nie zostało ani śladu, 
Reżyseria Stanisławskiego nie uciekając się do całkiem zawodnych w tym 
wypadku efektów groteski, umiał przywrócić Ślubom styl komedii - ukzyty 
przez wiele lat pod tą czcią i solennością jak freski pod tynkiem, Posunęła się 
nawet pod tym względem do takiego zuchwalstwa, że gdyby podobne prze
szło bodaj przez myśl reżyserowi Teatru Narodowego przed kilku laty, zmar
twiałby ze wstydu i zgrozy. Oto np. Radost wypadał zza kulis ciągnąc ucze
pioną do poły fraka panią Dobrójską, a tę znowu powstrzymywała za suknię 
Aniela i taką rozhukaną „fornalką" cwałowali przez scenę. Gustaw przedrze
źniał pretensjonalne ruchy Albina unosząc fraka i wywijając nogami niby 
baletnik włoski. Kto chciał się zwierzyć ze swych myśli w monologu, pod
chodził jawnie na przód sceny i mówił wprost do publiczności. Pamiętamy, 
zaś, ile to ciężkich zmartwień miewał teatr z monologami Fredry dziesięć lat 
temu; jak wówczas aktor mamrotał je wstydliwie pod nosem i jak usprawie
dliwiał ruchami zdenerwowanie, żeby widz przypadkiem nie wziął go za 
mentekaptusa To odnalezienie dla sztuki właściwej fonny scenicznej 
przywróciło aktorom swobodę, żywość i zmysł komiczny w większości 
wypadków trafiający w samą miarę - ani zbyt krzykliwą, ani realistycznie 
stuszowaną. O sztuce nie ma co mówić. Choć znana jak amen w pacierzu, 
jeszcze raz napełniała świeżym zdurnieniem: co to był za majster ten stary i 
skrzywiony na cały świat szlachciura! Niewiele trzeba było, aby komedia 
ożyła i odezwała się tak zaraźliwym śmjechem, że raz po raz podchwy
tywała go widownia - rzecz rzadka przy tym poziomie artyzmu; zazwyczaj 
kończy się tam na śmiechu. 

Tego rozbawienia byłoby znacznie więcej, gdyby w parze z żywością i 
mocą gry szła umiejętność mówienia wiersza. Ale tę wspaniałą sztukę zagu
bił teatr polski doszczętnie w okresie swego gnuśnego „realizmu" i zapewne 
sporo wody upłynie zanim ją znowu odnajdzie. Tym razem dużo wierszy 
przepadło w mamrotach i świergotaniach, dużo także - w dłuższych partiach 
- miał, doprawdy, kołowrotkową monotonię, Dobrze brzmiały tylko 
krótkie dialogi najbliższe prozie. 

Stanisławski dał swemu Radostowi oprócz dobrej charakteryzacji tyle 
właśnie śmieszności w gwałtownych i jednocześnie niepewnych ruchach, ile 
było trzeba, aby postać stała się komiczna nie tracąc pozorów prawdy; była 
to figura w dobrym stylu fredrowskim z tych jeszcze czasów, kiedy sztuka 
grania komedii nie zwyrodniała w mieszczański dramat albo w farsę. Lesz-



czyński rzeczyw1sc1e, nie tylko z roli, był duszą wszystkich wydaneń -
robił, co chciał, ze stryjem, Albinem, panną z tak niezawodną pewnością 
środków, że chwilami budził się w .nas prostest przeciw tej jego przemocy. 
Zwłaszcza panny było żal - rozgrzewanie w niej miłości wyglądało tu raczej ' 
na sztukę wytrawnego uwodziciela niż na zabiegi zakochanego. Aniela 
Barszczewskiej warta była niewątpliwie lepszego losu - miała w ściągłej po
ważnej twarzy i surowych oczach taki na pół dziecinny niepokój, że budziła 
żywą sympatię; przy rozleglejszej skali akcentów uczuciowych w głosie Bar
szczewska może stać się Anielą jedną z najlepszych - ma bowiem szczerość i 
prostotę, które prowadzą do artyzmu dużej miary. Klarę grała zadzierżyście 
Świerczewska, panią Dobrójską ~ Sulima, któFa obdarzyła poczciwą szlach
ciankę dystynkcją prawie książę cą. Wesołowski swego Albina przerzucił z 
miejsca na drugą stronę tej bariery, która dzieli komedię od farsy - roz
śmieszywszy widzów płaczliwą miną już się z nią nie rozstawał do końca 
przedstawienia Reżyser winien był mu to łagodnie wyperswadować. 

Aleksander Fredro: Śluby panieńskie. Komedia w pięciu aktach. 
Reżyseria Stanisława Stanisławskiego. Dekoracje Stanisbwa Jarockiego. 

ea tr Narodowy, 16 X 1936. „Pion" 1936, nr 43, s. 6-7. 

Aleksander Fredro. Medalion wykonany przez Leonarda Markoniego. 



ANIELA: 

Nie wiesz, jak miło, gdy czucia pieszczące 

Z godnym zapałem męska pierś wygłosi : 

To w uszach łechce, to coś w oczach parzy, 

To biegnie, biegnie, jakby dreszcz po twarzy , 

To z twarzy w serce, to jak krople wrzące , 

Z serc.a się w górę , w górę, w górę wznosi, 

I tak tu ściśn ie, tak w gardl zadusi, 

Że koniec końców wes tchnąć cię przymusi. 

(Akt czwarty , scena dziewiqta) 



NOTA AUTORA 

DO CZWARTEGO WYDANIA KOMEDII 

„SLUBY PANIEŃSKIE" 

Komedia moja Śluby panie1iskie, czyli Magnetyzm serca, była przedsta
wioną w teatrze lwowskim w roku 1832, a drukiem ogłoszoną w IV tomie 
moich komedii w roku 1834. 

W kilka lat później została bardzo źle przetłumaczoną prozą na język 
francuski. 17 sierpnia 1840 r. przedstawiono po raz pierwszy w teatrze du 
Gymnase Dramatique w Paryżu sztukę Bocquet pere et fils ou Le Chemin le 
plus long, comedie - vaudeville en deux actes par M.M. Laurencin, Michel et 
E. Labiche. W tej sztuce główny węzeł , kilka scen ledwie nie co do słowa są 
wzię te z mojej komedii Śluby panieńskie. 

Piszę tę notę dla tych, którzy mnie oskarżają o naśladowanie powyższej 

sztuki francuskiej. 

Od autora objaśnień : („. ) - in fo rmacja nie dość ścisła: przykł ad komedii 
by ł wcześniejszy . Ukazał się drukiem w r. 1835 w Paryżu w wydawnictwie 
zbiorowym Theatre Europeen, nouvelle collection des chefs d'oeuvre des 
theatres pt. Un voeu de jeunes fz1les (Śluby panieńskie): Comedie en cinq 
actes por le Comte Alexandre Fredro ... Paris 1835 ed. Guerin. Przedmowę 
podpisał Kalikst Morozewicz i on był zapewne tłumaczem komedii. Z tego 
przekładu dopiero wymienieni trzej autorowie francuscy przerobili sz tukę na 
wodewil i wystawili w teatrze Gymnase Dramatique w Paryżu 17 sierpnia 
1840 r. l? t. Bocquet pere et fils ou Le chemio le plus long. (Stosunek obu 
sztuk omówił szczegółowo Wł. Folkie rski w rozprawie Fredro a Francja, 
Kraków 1925). 

·SLUBY PANIENSKIE· 

w Teatrze Polskim w War zawie 

DNIA 27 CZERWCA 1929 ROKU tna scenie Teatru Małego) 

Reżyseria: Stanisław Stan isł awski. Scenogra fi a: Karol Frycz. 
Obsada: Pani Dobrójska - Stanisława Słubicka , Rados t - Stan isł aw Stani
sławski , Aniela - Maria Malicka, Klara - Maria Modzelewska, Gustaw -
JerLy Lesz czyńsk i, Al bin - Mariusz Maszyński, Jan -- Aleksander Bogusi ńsk i 

Na zdję c iu od le wej: Maria Malicka Aniela, Maria Modz elcw~ka - Klara 



Stani,ł:tw Stanisław sk i RaJ os t 

Scena zbiorowa. 

Fot. tanisław BrzoLuw,ki 

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 1959 ROKU (na scenie Teatru Polskiego) 

Reżyse ria : Roman Zawistowski. Scenografia: Andrzej Stopka. 
Obsada : Pani Dobrójska - Zofia Barwińska, Leokadia Pancewicz
Lesz zy11ska, Radost - Zdzisław Mrożewski, Aniela - Alicja Pa
wlicka, Klara - Maria Ciesielska, Gustaw - Kazimierz Meres, 
Albin - Zdzisław Latoszewsk.i, Jan - Konstanty Pągowski. 

Na zdję c iu od lewej : Alicja Pawlicka (A niela), Leo kadia Pancew icz-Leszczyń ska (PJ.ni 

Dobrój,ka) , Maria Cic~ielska Klara). 



Na zdjęciu od lewej: 

Zdzisław Mrożewski (Radost), 

Kazimierz Meres (Gustaw). 

Alicja Pawlicka (Aniela), 

Kazimierz Meres (Gustaw). 

Maria Ciesielska (Klara), 

Zdzisław Latoszewski (Albin). 

Scena zbiorowa. 
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MAGNETYZM SERCA 
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Pani Dobrójska ANNA SENIUK 

Aniela . JOANNA SZCZEPKOWSKA 

Klara . . . . . EW A DOMAŃSKA 

Radost . JAN MATYJASZKIEWICZ 

Gustaw JAN ENGLERT 

Albin . WOJCIECH ALABORSKI 

Jan ..... .. ............... . ..... BOGDAN BAER 

Reżyseńa 

ANDRZEJ ŁAPICKI 

Scenografia 
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