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ALEKSANDER FREDRO 
KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

1793 Urodził się 20 czerwca w Suchorowie koło Przemyśla jako syn 
Jacka, ziemianina i Marianny z domu hr. Dembińskiej. Są jeszcze 

przekazy, że był o dwa lata starszy. Miał pięciu braci (najstarszy Maksymilian 
również był dramatopisarzem) i trzy siostry. 

1805(?) Dwunastoletni chłopiec napisał zabawną i wcale sprawną komedyjkę 
„STRACH NASTRASZONY". 

Maria 
z Dębińskich 

Jackowa 
Fredrowa 

Jacek 
Fredro. 
Miniatura. 

1809 Po wejściu do Galicji ks. J. Poniatowskiego Fredro wraz ze starszy-
mi braćmi Maksymilianem i Sewerynem zaciągnął się do armii 

Księstwa Warszawskiego. Otrzymał nominację na podporucznika 11 pułku 
uła nów. 
1812 Jako kapitan uczestniczył w marszu Napoleona I na Moskwę. Od

znaczony został złotym krzyżem Virtuti Militari. 

1813 Uciekł z niewoli rosyjskiej i dalej walczył w armii napoleońskiej jako 
oficer ordynansowy sztabu generalnego. 

Pałac w Beńkowej Wiszni. 
Stan z 1970 r. 

W okresie pobytu w wojsku po
wstały znane wierszowane obs
cenia SZTUKA OBŁAPIANIA 
i O KSIĘŻNICZCE„. 

1814 Po bitwie pod Hanau otrzymał 
Legię Honorową. Przez pewien 
czas przebywał w Paryżu, gdzie 
uczęszczał do teatru. 

W stopniu kapitana podał się 
do dymisji i wrócił do kraju, 
do Beńkowej Wiszni pod Lwo
wem. 
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1815 Osiadł w Jatwięgach (wieś w majątku Rudki) przekazanych mu 
przez ojca na gospodarowanie. 

Napisał pierwszą jednoaktową komedię INTRYGA NA PRĘDCE (wys!. we 
Lwowie w 1817 r. debiut sceniczny). 
1818 Pierwsza regularna komedia PAN GELDHAB (wys!. w 1821) 
1819 Poznał Zofię Skarbkową z Jabłonowskich. 

Jednoaktówka ZRZĘDNOSC I PRZEKORA. 
1821 Komedia MĄŻ I ŻONA. 

1822 Staraniem ojca rodzina Fredrów uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. 
CUDZOZIEMCZYZNA, wodewil NOWY DON KISZOT (przeróbka 
INTRYGI NA PRĘDCE). 

1823 Jednoaktówka PIERWSZA LEPSZA 

1825 DAMY I HUZARY, NOCLEG W APENINACH jednoaktówki: ODLUD-
KI I POETA, LIST, NIKT MNIE NIE ZNA. ' 

1826 PRZYJACIELE, GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 
1827 DYLIŻANS 

1828 Po śmierci ojca przejął nadzór nad całym majątkiem w Beńkowej 
Wiszni. Po długich staraniach ożenił się z Zofią z Jabłonowskich. 

Zofia z Jab łonowsk ich Fredrowa, ok. 1858 r . 
M olowata córka Zofia . 

Na krótko przerwał działalność dramatopisarską. 

1830(?) Jednoaktówka OBRONA OLSZTYNA. 

Wstąpił do Towarzystwa Przyjac iół Nauk 
1831 Napi sał liryczny DZIENNIK WYGNAŃCA 

1832 ŚLUBY PANIEŃSKIE (wys!. we Lwowie 15 lutego 1833), PAN 
JOWIALSKI . 

1833 ZEMSTA 
1834 CIOTUNIA 
1835 DOŻYWOCIE 

;Zamknął się najwspanialszy. ol<r.es twórczości pisarza, który praw
dopc:.dobme na skute~ krytyki oskarza1ące1 go o obojętność na sprawy naro
d~we <.~· Gos~czyńsk1 „Nowa epoka poezji polskiej") (na dwadzieścia lat od
łozył p1oro, mimo ogromnego powodzenia jego komedii na scenach: Lwowa 
Krakowa, Warszawy. 1 
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1839 

1N<-46 

1848 

Otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Lwowa. 

Powstał „napoleoński pamiętnik" TRZY PO TRZY. 

W okresie Wiosny Ludów wstąpił do lwowskiej Gwardii Narodowej, 
z której wystąpił po oskarżeniu go przez władze austriackie o zdra

dę stanu. Z podejrzenia został zwolniony d zi ęki protekcji namiestnika Galicji. 

1850-55 Fredrowie wraz z córką, późniejszą hr. Szeptycką, przebywali glów-
nie w Paryżu, za sprawą syna-Jana Aleksandra, który musiał ucie

kać na emigrację za i.:dział w powstaniu węgierskim . Fredro gruntowie poznał 
teatr paryski , co prawdopodobnie wpłynęło na decyzję o powrocie do pisania. 

1855 Rodzina os iedliła się we Lwowie, w dworku na Chorążczyźnie. 

1855-68 Tzw. drugi okres twórczości dramatopisarza. Powstały wówczas 
utwory, których Fredro nie opublikował za życia ani nie przekazał 

do teatru: W IELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW, W YCHOWANKA, 
o ::-.ENIC SI Ę NIE lv'.OGĘ, REWOLWER, CO TU KŁOPOTU !, GODZIEN LITOSCI, 
Z PRZEMYŚLA DO PRZESZOWY, OSTATNIA WOLA, DWIE BLIZNY, PAN 
BEN ET, LIT A ET CQMPAGNIE, JESTEM ZABÓJCĄ, ŚWIECZKA ZGASŁA, 
TERAZ. W kilku przypadkach ustalenie chronologii tych utworów jest utrud
nione. Po tym okresie napisał jeszcze zbiór myśli, aforyzmów i sentencji 
ZAPISJKI STARUCHA, wydane już w 1880 r. 

;,.-' 

1856 

1873 

1876 

• 

We Lwowie odbyły się uroczystości na cześć poety. Podobne od
będą się w Krakowie w 1860 roku. 

Wyróżniono pisarza członkostwem Akademii Umiejętności . 

Zmarł 15 li pca. Pochowany został w grobie rodz innym na cmenta
rzu w Rudkach. 

Teatr Zagłębia, szczególnie oddany jest Aleksandrowi Fredrze, wystawiał 
ŚLUBY PANIEŃS KIE wielokrotnie, od począiku istnienia do 1939 roku, co naj
mnici dziesięć razy, a po 1945 czterokrotnie : w 1946 r„ w 1955 (reż. Stanis
ław Daczynski , scen. Wiesław Lange), w 1966 (reż. Stefania Domańska, scen. 
Jerzy Kali.!cki) i w 1974 (rei:. Antoni Stcci:'ls:, i, scen. Alicja Kuryło). 

OPRAC. P. G. 
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BOGDAN ZAKRZEWSKI 

LOVE STORY 
ALEKSANDRA FREDRY 

Profesor dr Bogdan Zakrzewski, najwybitniejszy dzisiaj fredrolog, wydał piękny, 

odkrywczy tom szki ców historyczno-literackich pt. „Fredro z paradyzu" . Sięgamy po jeden 

z nich, by raze m z tytułem zamieścić wybrane z niego fr agmenty . Nie mamy możliwości 

przedrukowania szkicu r,L ove story Aleksandra Fredry" w całości. Posłużymy się więc 

tylko błyskami zawartych w nim myśli, które, mamy nadzieję, nal eżyc ie posłużą wyobraż ni 

czytelnika naszego programu teatralnego. 

(Kapitan Aleksander Fredro, oficer sztabowy Napoleona, w lipcu 1814 roku, po przegra
nej wojnie wróci! z Paryża do domu. W tym samym roku, Stanisław Skarbek, potomek 

starożytnego rodu, fundator teatru we Lwowie, poznał Zofię Jabłonowską , piętnastoletnie 

„niezwykłego uroku dzie\'1czq tko". Zakochał się w niej. Została jego żoną. Niedługo 

poznał ją na balu Aleksander Fredro. Pokochali się. Komediopisarz rozwiódł jq ze 

Skarbkiem. Ożenił się z nią. Również w 11 Slubach panierlskich" badacze doszukiwali się 

odbicia tej nieszczęśliwej zrazu miłości.) 

+ Historia nasza ujawnia dzieje miłości w szczegółach nie znane, które 
dla badań nad twórczością Fredry mają służebność uzasadnioną, choćby np. 
w interpr.etacji często stosowanych w twórczości komediowej melodramaty
cznych nieraz wątków walki o prawdziwą miłość, o zdobycie ukochanej ko
biety, o szczęśliwą przystań w małżeństwie, w domatorstwie. 

+ Tymczasem „ile czterdziestoletni mąż może być dobrym dla młodziu
sie_ńkiej ż~ny", Skarbek nim był. Każde jej życzenie, skoro poczęte, było odga
dn1on_ym '. w~pełnionym, al~ w zamian za taką uległość znosić musiała go
rączki męza, JUZ wtedy trawionego pragnieniem zwiększenia majątku i potrze
bq ruchu. Głó_d zło.ta na . najdziwniejsze rzucał go pomysły i drogi.( ... ) Wtedy 
perły , dywdyki, kle1noty zony, czasem srebra i powozy szły w zastaw. 
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+ Podczas jednego karnawału lwowskiego - być może w 1817 raku 

- nostąpilo spotkanie Zofii Skarbkowej z Aleksandrem Fredrą. 

" 
Aleksander Fredro, ok. 1830 r. 

Zofia z Jabłonowskich, ok. 1815 r. 

+ ( ... ) Aleksander poznał siostrę moją.( ... ) ... przez rozkoszne salony trafił 
do rozkoszniejszego buduaru; w jednym ze swych poematów uwiecznił to 

wspomnienie dwuwierszem: 

Raz spróbowałem te romanse modne, 
Niech diabli porwą, bardzo niewygodne. 

To była odwdzięka - może być wymówka. Pomimo tego przekonania 

rozzuchwal ony założył się, że do sześciu miesięcy Skarbkowi czoło uwieńczy 
(tzn. przyprawi mu rogi) . Łatwość była wielka. Skarbek bez porównania więcej 
cen i ąc ±onę, bez granic wo~nosć j::j zostawiał, jednakże zakład został prze

g;any, ale jej urok, a może też i posag, na inne naprowadziły myśli. 

+ Książki, wiersze, wszystko zaniedbuję , miłość całego mnie zajęła. 

+ Jestem, jestem kochany! Wielkie słowo! Sam sobie je powtarzam, 

powtarzają mi drogie usta i ledwie śmiem wierzyć mojemu szczęściu. 

+ W 1e21 czy 1822 roku Zofia Skarbkowa przeszła ciężki tyfus w Roż
niatowie, rekonwaiescencję odbyła zapewne u matki (owdowiałej od roku) 
w Lubi e ni·~. A więc spotkania nieszczęśli wie zakochanych były częstsze. 

+ Najmłodsza siostra Al eksandra, Cecylia Fredrówna, poślubiła w 1825 r. 
Leona Jabłonowskiego, brata Skarbkowej, właściciela Odrzykonia i Krościenka 
Wyżnego. Mogli więc zakochani spotykać się i tutaj, w pięknym modrzewio-

wym parku. 

+ Ojciec Fredry, a szczególnie najstarszy brat jego Maksymilia~ _mieszka
jccy wówczas z rodziną we Fiorencji, umyślili przerwać tę beznadz1e1ną sytu.~ 
ac;e i wyswatać Alek sandrct z Rosjanką, Elżbietą Buturlin, krewną Praskow11 
z Ć;"otowinów Maksymi lia;iowe j Frndrowej. 
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Jan 
Maksymilian, 
brat pisarza. 
Miniatura. 

Praskowi o 
Golowi n 

w dzieciństwie. 
Malował 

E. Vigee-Lebrnn. 

+ Co się tycze mojqtku, toki zaraz mieć będziesz, to jest 500 dusz, dają
cych 12.500 rb czyste'.)o doch0du, 100.000 rb kapitału, który albo zaraz zapła
cony, albo po 70/o stary dawać będzie , i 50.000 rb, które są ztożone na wy
prawę, lecz z których połowę będzie można dodać do kapitału, więc na pier
wszy mom:;nt będziecie mieli czystego oprócz twojego, 21.250 rb, a po śmier
ci starego, dostawszy drugie 500 dusz, uczyni wszystko 33.750 rb, ... 

+ Kiedyś państwu i o tej podróży (do Włoch) opowiem, jak wyjechalt:1n 
ze Lw~wa do Flor~ncji w zamiarze ożenienia się z panną Elżbietą Buturlin, 
Jak to 1 dlaczego nie przyszło do skutku ... jak się nareszcie puściłem do Ne
apolu, ale chwycony splinem w Rzymie, kazałem nawrócić i wróciłem do 
Beńkowej Wiszni. 

+ •;;wśnie wtedy nastąpiła głęboka depresja u obojga beznadziejnie za
kochanych, a statość ich uczuć przysporzyła im sympatię większości rodzi
ny.( ... ) Zofia Skarbkowa kazała „cwancygiera" przekuć na miedziany pierś
cionek. .. a w jego wnętrzu wyryć najgorętsze zaklęcie tragicznej i wiernej 
poza grób miłości: „Nie tu - to tam". Była to ponoć jedyna uratowana pa
miątka - śv1iadectwo sięgające okresu, w którym toczyła się druga sprawo 
rozwodowa. 

+ Wobec nieustępliwości młodych nawet matka Zofii, do ostatka bardzo 
przeciwna rozwodowi, przychylna Skarbkowi i nie li.;biąca „śwrata Fredrów" 
musiała ostatecznie skapitulować . Uznano ofiarę za dostatecznie przygotowa
ną i postanowiono przyspieszyć stanowczą chwilę. Była ona pomyślana oraz 
wyreżyserowana jak w typowej scenie z farsy bulwarowej.( ... ) „Piotrusia, mło
dziuchna ale bardzo sprytna i doświadczona pokojówka, wróciwszy od spo
wiedzi z rozpuszczonymi włosami, zalana łzami, szlochając konwulsyjnie, pad
ła do nóg zdciwionej pani, zeznając, że zgrzeszyła z panem. Chociaż z iei 
strony, tak wielkim nie było t o ciężarem na sumieniu, bo blondyneczka lubialo 
brać na próbę potęgę swoich wdzięków, komedię odegrała po mistrzowsku". 

+ Przyjaciel Skarbka, a znawca serca kobiecego, po krótkiej rozmowie 
uznał wszystko za skończone i tegoż dnia jeszcze wyjechał z żałosną wiado
mością na spotkanie Skarbka.( ... ) W parę dni odesłał co tylko było lub mogło 
być jej wiasnością i z największą szlachetnością całą silą do rozwodu poma
gać zaczął. 
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Stanisław Skarbek 

+ Zabiegi o uniewazn1enie małżeństwa musiano rozpocząć już w drugiej 
połowic 18Q5 roku.( ... ) Ale proces unieważniający małżeństwo Skarbków 
wlókł się rozpaczl iwie długo. 

+ Unieważnienie małżeństwa kościelnego, które w c.k. Austrii od 1783 r. 
przeprowadzai y sądy świeckie, miało być przeprowadzone na „fundamencie 
nie ogłoszonych zapowiedzi w jednym z kościołów należących do niego (tj. 
Skarbka)". Pierwsza rozprawa lwowska odbyła się 3 marca, druga apelacyjna 
- 7 maja 1828 roku. 

+ „Najświętszy Majestat Królewski najwyższym dekretem z dn. 23 wrześ
nia 1828, nr~ .. .) 4564, w sprawie Zof ii hrabiny Skarbek, powódki przeciw Sta
nisławowi hrabiemu Skarbek, pozwanemu o orzeczenie nieważności małżeńs
twa zawartego między nimi, po założeniu rewizji przez obrońcę małżeństwa, 
adwokata Kozieradzkiego, przeciwko wyrokowi sądu szlacheckiego (tj. ziem
skiego) lwowskiego z dn. 3 marca 1828, nr 4509 i apelncji trybunału z dnia 

Jan Aleksander Fredro. Akwarela A. Rejchmano 
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7 maja„1828 nr 4830, za których pośrednictwem małżeństwo między Zofią 
z hrab1ow J a?ł?nowską . hrabiną Skarbek i Stanistawem hrabią Skarbkiem, 
zawar te w k?sc1ele parafialnym w Krościenku dn. 23 sierpnia 1814, uroczyście 
pobłogosław1one, zostało uznane za nieważne.(„.) Z rady Sądu Szlacheckiego 
Lwów, dnia 27 października 1828. Królikowski". · 

f „6 nove'.'11b!a wyjechałem do Korczyna, 9 ślub wziąłem. Wziąłem 
~ intrat korczynsk1ch. 2 .. 600 fi.. w. Koszta ślubu 33 dukaty.(„.)" Slubu udzielił 
1.m proboszcz. korc~ynsk1 ks. Michał Wesołowski. Pan młody według dokumentu, 
liczył 36 lat, jego zono 28 (odmłodzono ją o dwa lata!). 

+ Wyjechałem do Lwowa 29 lipca (1829 r.) - żona powiło syna Jano 
Aleksandra Jacka d: 2 septembris. Chrzczony u Bernardynów we Lwowie".(„.) 
Jakze.by zmartwił się Boy-Ż?leński, gdy~y poznał tę chronologię dotyczącą 
ur:-i~zin Jana Alek~andra, ~tore '."'~dług jego plotkarskiej i drażliwej hipotezy 
m101y zadecydowac o koniccznosc1 przyspieszenia ślubu komediopisarza. 

Aleksander Fredro z żoną Zofią i dziećmi 
- Janem Aleksandr em 1 Zofią, póżnie1 

Szeptycką. Ok. 1844 r. 
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WYBRAŁ JAP 

WOJCIECH NATANSON 
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SLUBY PANIENSKIE 
Dwa zasadnicze problemy wysuwają s i ę na plan pierwszy, gdy ana lizu

jemy „Sluby panieńskie". Pierwszy - to narodziny mi łości . Drugi - bunt 
młodej generacji przeciw narzuconym konwencjom. Narodziny miłości to psy
chiczna ewolucja trojga osób: Gustawa, Anieli i Klary. (Albin zostaje w tym 
sarr.ym punkcie, w którym widzieliśmy go na początku). 

Gustaw, jak możemy wyczuwać, jest w pewnym stopniu autoportretem 
Fredry. Jego przeżycia mocno przypominają te, których doznawał sam poeta. 
Zrazu interesuje go zabawa, ale - z domieszką refleksyjnego zaciekawienia. 
Nocne wyprawy mają na celu hulanki i wyładowanie radości życia. Lecz poz
walają k ż poznać świat rozciągający się poza obrębem rodzinnego dworku.(„.) 

Miłość zoczy.na się w momencie, gdy powstają przeszkody. Jeśli to praw
da, że kapitan Fredro założył się (jak plotkował Ludwik Jabłonowski} , że 
Zofię Skarbkową zdobędzie i że ten zakład przegrał - to przecież także 
i G:.istaw spotyka podobny zakład.(„.) Są to „śluby" dwóch panien, wzmaga
jące opór Anieli. Ale Gustaw, który niedawno studiował świat pozbawiony 
masek i pozorów, nie salonowy, łatwo zgadnie - że owe śluby, pozornie 
tak dziecinne, że ta „nienawiść mężczyzn" wynika z głębszego, bardziej waż
kiego powodu. Opór Anieli - sam Gustaw, w gruncie duszy, mógłby uznać 
za uzasadniony. 

Gdyby główny amant tej komedii wierzył w dawny, patriarchalny porzą
dek świata - akcja nie mogłaby się rozwinąć. Póki Gustaw uważa swe przy
szłe małżeństwo za rezultat matrymonialnych planów dwóch rodzin, nie pas
jonuje się tą sprawą. Nie miałby przecież nic przeciw zaślu bieniu ślicznej 
dziewczyny. Ale czuje i wie, że prawdziwe szczęście zaczyna się w momencie 
swobodnego, indywidualnego wyboru. Podziela pog l ąd swej epoki, swej ro
mantycznej generacji.(„.) 
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Ani Anieli, ani Gustawowi nie grozi małżeństwo przymusowe. Sami okreś
lają prawa swego losu, sami zdobywają możność organizowania swego szczę
ścia. Druga para jest już jednak w sytuacji gorszej. Myślę o Albinie i Klarze. 
Pokonaliśmy, na szczęście, uprzedzenia niektórych historyków literatury, którzy 
odmawiali kochankowi Klary prawa do „rzeczywistego" bytu.( ... ) 

Praktyka naszych teatrów, np. „Ateneum" warszawskiego i krakowskie j 
„ ~agateli" oraz spektaklu kaliskiego w 1980 roku wykazało, że możemy sobie 
wyobrazić Albino jako chłopca no schwał, przystojnego, opalonego, wcale nie 
groteskowego. Jest po prostu zakochany i nieporadny w sposobach wyrażania 
swej miłości. Wystarczy kilko lekcji Gustawo by w nim wyzwolić lepsze sa
mopoczucie.( ... ) 

Dlatego i Albin ma pełne prawo do istnienia pod słońcem, przyświeca
jącym Fredrowskiej twórczości. że jest to postać wartościowa i ciekawa 
- dowodzi jego zachowanie w chwili, gdy się dowic:dujc o rzekomo projek
towanym małżeństwie Klary i Radosta. Nawet pani Dobrójska nie próbuje 
bron ić swej wychowanki. Natomiast Albin, zapominając o wszelkich konwenan
sach „krzyczy w ucho" Radosta: 

Nim zaślubisz Klarę 

Mnie zabić musisz! 

Wierzymy mu tym chętniej, że ów buntownik, już romantyczny, wierzy 

- 12-

Hcl ono Modrzejewska, 2nC1 kom ita 
c„,„·16rczyn i roli. ANIELI, w IC1tac h 
1J6'.°'- 1C80. Tu Teatr Rozmaitości. 
w VlarsLawie, dn 7.X.1868 r. 

nie tyl ko w miłość wzajemną, ale nawet i w ~ieszczęśl_iwq, jednostronn~. 
Tradycjo sceniczna „Ślubów" jest pr:ebogoto. Aniela nolezy do słynnych rol 
Heleny Modrzejewskiej. W warszawskim spektaklu Teatru Popularnego, z ro~u 
1981-82 (reż. Andrzej Ziębi 1'lski), Albin zjo""!io się po raz _Pi_er_ws~y no scen~e 
w nieco „bajrońskiej" opończy. Ale szybko !q _odrzuca .- 1 iu_z się zachowui~ 
naturalnie a nawet przypomina trochę dz1ęk1 stylowi gry 1 chorokteryz?CJI 
(modnej ~becnie wśród młodzieży brodzie) dz~siejszeg? hippisa. Nalom1o~t 
zarzucono no szczęście tradycję farsowych gierek te! roh, np . . ~yzyman1e 
chusteczki z potopu łez Albino, co stosowano no scenie lwowskiej, ku obu-
rzeniu autora. 

WOJCIECH NATANSON 

„Sekrety Fredrowskie". 1984. s. 94-97. Fragmenty. 

ROMANSOWY SCENARIUSZ 

„śluby" tworzył Fredro zgodnie z zasadami „komedii miłości" . Jej twórcą 
był Marivaux, autor „Igraszek trafu i miłości" (1730). W czasach Fredry ko
medie tego typu pisywał Alfred de Musset. Miłość stała się centralnym tema
tem utworu, a historia jej narodzin tworzyła akcję. W „Ślubach" przeszkody 
sto!qce na drodze kochanków podobne są do tych, jakie napotykali bohaterzy 
innych utworów tego typu. Nie tkwiły one bowiem w problemach społecznych, 
czy w charakterze życzliwych przecież opiekunów, lecz w psychice amantów, 
w ich krytycyzmie wobec instytucji małżeństwo, w nieufności lub dumie. 

Owoce zakazane. 
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Konflikty w „Slubach" wynikały, najogólniej rzecz biorąc, przede wszyst
kim z różnicy poglądów na miłość i na małżeństwo, wypływającej z odmien
ności pokoleniowej, różnicy w sferze doświadczeń obyczajowych, z odmien
ności temperamentów i płci. W komedii dochodziło do starcia dwóch postaw. 
Jedna opierała się na „moralności rozwoju gatunkowego", a dodatkowo 
sankcjonował ją mieszczański obyczaj. Według niej do małżeństwa miłość 
nie jest potrzebna. Drugiej patronowała moralność namiętnego uczucia, 
moralność romansu. 

Zarówno panny jak i Gucio uważali, że między miłością a małżeństwem 
istnieje nieprzezwyciężona sprzeczność. Panny sądziły, że znani im mężczyż
ni nie dorośli do takiego uczucia, jakie opiewały czytane przez nie romanse, 
bądź też (według innego rodzaju romansów), że jako mężczyźni w ogóle nie 
byli zdolni do prawdziwej miłości. Dla Gucia małżeństwo oznaczało koniec 
kawalerskiej wolności i wesołych, miejskich zabaw oraz konieczność mono
tonnego życia na wsi u boku nudnej oraz głupiej żony. 'Dlatego też gdy opie
kunowie zarysowal i przed młodymi możliwość przekształcenia ich znajomości 
w małżeński związek, zarówno panny jak i Gucio potraktowali to jako realną 
groźbę bądź też smutną konieczność. Dążąc do uchylenia owej konieczności 
(w przypadku Gucia - do jej odwleczenia) obie strony przejawiły wzmożoną 
aktywność. Działania bohaterów zmierzając do zerwania zarysowujących się 
więzów zbliżyły ich do siebie wskutek przypadkowego zbiegu okoliczności. 
Rozwój akcji prowadził do odrzucenia „wad komicznych". Panny zmieniły 
swoje „fałszywe" wyobrażenie o mężczyznach , a Gucio (i Albin) zmienili zda
nie o kobietach i sposobach uzyskania ich miłości. I oto dochodziło na koniec 
do harmonii między małżeństwem a uczuciem. 

MIECZYSŁAW INGLOT 

„Literatura i autentyzm" (w) „Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr" 
1978. s. 93-94. Tytuł fragmentu od redakcji. 

Wincenty Rapacki, świetny od
twórca roli RADOSTA. Tu Teatr 

Krakowski dn. 5.X.1865 r. 
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Aniela Aszpergerowa. Za rolę 
ANIELI w Teatrze Lwowskim 

w 1865 r., Aleksander Fredro po
darował jej kolekcję klejnotów. 

JAROSŁAW M. RYMKIEWICZ 

FREDRO ZA NOS NAS WODZI 

Władysław Guenlher w szkicu „Fredro jako poeta narodowy" uznał 

„Sluby" za „obyczajowy obrazek polskiego życia i stosunków". Niech będzie: 

obrus w kwiatki jest świadectwem obyczajów. Ale czemu to twierdzenie słu

żyło? Temu, aby z postaci „Slubów" uczynić wiecznych Polaków, a z ich 
cech psychicznych cechy wiecznie polskie. Gostomski w szkicu „Arcydzieło 

komedii polskiej", podobne co Guenther wyraził mniemanie. „Sluby" były dla 
niego komedią obyczajową . „Akcja rozgrywa się w skromnym dworku wiejs
kim, w najzwyklejszych warunkach codziennego bytu". A czemu to stwierdze
nie słu żyło? Także temu, aby postaci „Slubów" przerobić na wiecznych Pola
ków, co są specyficznie polscy. Ale nie tylko temu, bo dywagował Gostomski 

Aleksander Fredro. Pomnik dłuta 
Leonarda Marconiego ze Lwowa 

przeniesiony do Wrocławia. 

r:i!$~'m,~.i:~<i'.<:~.s. •:<-~~".~. ~~-~;,,-~"'ft 
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Afisz premi ery warszawskie) 
w 1834 r. 

na temat wiecznego stosunku mi ędzy tym, co wiecznie kobiece, a tym, co 
wiecrnie męs ki e : między wdziękiem a biernością Anieli a siłą i energią Gucia. 
Wyka, inaczej niż tamci, wreszcie bardzo naiwni interpretatorzy, w „Slubach" 
- opatrując tę komedię przedmową w roku 1953 - wyczytał to tylko, co da 
się wyczytać: „Sytuacja, jaką Fredro sko nstruował w „Slubach panieńskich", 
prawie nigdy nie zdarzała się w rzeczywistym życi u społecznym i obyczajo
wym jego epoki". A to stwierdzenie, że „Sluby" nie są komedi q obyczajową 
czemu miało służyć? Temu, aby ująć „Sluby" jako komedię o budzącej się 
miłości. Wiecznej miłości? Ależ nie . Miłości z konkretną epoką związanej, 
bo miłości romantycznej. Przesłanki - czyli określe n ie miejsca akcji i rodzaju 
gatunkowego komedii - raczej więc nigdy nie zgadzały się z wnioskami. 
I tak to Fredro wciąż za nos nas wodzi. 

„Aleksander Fredro jest w złym humorze". 1982. s. 241-242. Tytuł fragmentu 
od redakcji. 
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Zastępco Dyrektora 

ALFRED KOWALSKI 

Główny Księgowy 

EDWARD DANEK 

Sekretarz literacki 

PAWEŁ GABARA 

Koordynator Procy Artystycznej 

GRAŻYNA MIECHOŃSKA 

Dział Upowszechniania Teatru 

BARBARA BRZOSTYŃSKA - kierown-iczka, URSZULA CIESIELSKA 
BOŻENA KAŻMIERCZAK 

Kierownik Techniczny 

JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny: 

Sekcja światło i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, PAWEŁ ADAM· 
SKI, CZESŁAW CZAJKA, MARIAN DĄBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI. Mon
tażyści sceny : ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, ANDRZEJ MARCINKOW
SKI, MARIAN ~OSAK, ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. Pracownia perukarska: 
ZDZISŁAWA MOLĘDA - brygadzistka, ZOFIA SEGDA, Garderobiane: JANINA 
KURDZIEL - brygadzistka, JANINA BIELSKA, MARIA BRUDEK, HELENA 
CZWARNOWSKA. Rekwizytornia: JOANNA DĄBROWSJKA, ANNA KORNOBIS. 

Pracownia krawiecka: 

ADAM SZYMAŃSKI - kierownik, MARIA BRONISZ, HALINA GOCYŁA, HIL
DEGARDA MUSIOŁ, MARIA STEFANIK, JOANNA STOMPEL, JÓZEF BIEDRA, 

STANISŁAW KAWECKI. 

Pracownia malarska i modelarska: 

ANDRZiEJ SŁOWl!\ISKI 

Pracownia stolarska: 

TADEUSZ WÓJCIK, CZESŁAW RAPACZ, KAZIMIERZ ZIMNY 
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KATOWICE, ul. Mariacka 34 
tel . 538-173 

PIEKARY SLĄSKIE, ul. Bytomska 94 
tel. 873-345 

BYTOM, ul. Powstańców Warszawskich 14 
tel. 812-856 

Biura czynne: codziennie - 10,00 - 17,00 

w każdą sobotę - 10,00 - 14,00 

+ WIZY (do wszystkich krajów europejskich i 18 pozaeuropejskich) 
+ ubezpieczenie „ WART A" w ruchu zagranicznym 
+ bilety lotnicze w komunikacji międzynarodowej 
+ PRL - RFN - bilety kolejowe i wolne miejsca w samochodach (busy) 
+ znaczki opłaty paszportowej 
+ turystyka krajowa 
+ korespondencyjne pośrednictwo wizowe 

„GLOBAL" Twoim Agentem Podróży ! 

Wydowco programu: 
TEATR ZAGŁĘBIA 

Redakcj o i opracowanie literack ie: 
JAN PIERZCHAŁA 

Opracowan ie graf iczne: 
JERZY MICIAK 

Współpraco fotograf iczna : 
STANISŁAW GADOMSKI 

PAWEŁ ADAMSKI 

Korekta: 
!RENA SKOWRONEK 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Upowszechniania Teatru w dni 
powszednie w godz inoch 8.00--16.00. 

Sprzedaż bil etów w kasie Teatru od czwartku do niedzieli w godzinach 15,00--18,00 • . 

Dział Upowszechniania Teatru i kasa biletowa 66-11-27, centrala 66-04-94. 

Prodryn B-1 S-c 1456 88 C-9 1,000 szt. 



Cena 50 zł 

Na 1 sttoni e okładk i fo tografia Heleny M odrzejew ski e j , geni a lne j odtłwórczy ni ANIELI. 
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