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A wiesz ink milo, gdy czucin pieszc::.qet• 
Z godnym ::.npnlem męskn pierś wygłosi: 
To w us:::.nch łecl1ce, to coś w ocznch pnrzy, 
To biegnie, biegnie jnkby dreszcz po twnr::y. 

Duet Aniela i Gucio 
wg Tadeus1.a Boy'a Żelefu;k.iego 

„Aniela jeSl to nujbanLliej uroc.te wcie
lenie „woli bożej", jal..ie l..iedykolwiek 
c.lreptalo na dwóch l<ipkach w lileraL\II7..e 
pobkicj: rola nicwinno-zmyslowa, h:J.r
fo kobiecoY:i grnjąi:a 1.a samym zbliże
niem męskiej dłon i ... Czegóż bo nic ma 
W lej roli : j rola ruiev. tC7ll, i Lak drażni <]· 
cy emtycmie l:lkt doskonale 1,1rychowa
ncj panny, biemo\ć hurysy . wdzi~k. ma-
17Cnie, pot'zja - i 10 pohkie cie l ątko wreszcie, klórego ra..n rozpleniła się 
później tak s.tczc;<liwie ( „ .)." 

• \\cdług "1cr1cń mahometan" le<.7.nte nilo<Ja i pięknJ u1icw1cu w r.IJU Mahometa 

Żeby rn:: jed1'11 wypndł kłębek ;:: dłoni, 
A w11ćpm1 ::n 11i111 11ie byłr!S w pogoni ... 
Leln; rn: cłtustkn padła :e stolikn, 
A vnćpn11 ::n 11iq nie /~...ni 11n ziemi„. 
Żebym rn: chcinłn 110:!:.yc:::ck, noż:.ykn, 
Wnćpn11 11ie s::uknl, 11ie !cltnł :n niemi... 
Żebym m:: mag/n jcdm kiclmqć skrycie, 
Nie słysZ!JC wr6:':/Jy 11n sto/e/11ie -::ycie! 
Nie - to prnwd::iwie j11:': 11ie do ::nfo ie11ia' 

„Klarn r6ini s ię 1emperamen1em od swej ciolecznej 
!>imtry. choc podobnie jak niela niewicie ma do
~w iudc1enia i 1cJecydowane <.ądy o iyciu. miłości 
i mężayzn•1ch wypowiada na pod>tawie lel..Lur, ta
k.ich jak owo ~wicinie pr7ez Fredrę w tonacj i epol..1 
wymy<Jone Mfż.a Kloryldy :;ycie ll'iam/11m111'. ksi !Uiev.cZ)nq energicz
nq i zad1iomq. szybką w mowie i decyzj,ich, gwahownq w reakcjach. 
O\ln! W jęryk u" . 

Krysl)'Da Poklew1·ss~ka~· ----------------

M11gnetyz111 mówią jest to wo/11n władza, 
Co :: cinln w ciało :::.drój życia wprownd::a. 
Jeżeli zatem mam :znrodne siły 
Ogieri sw6j własny w obce prwlnć żyły, 
Dlnc::eg6ż minllrym w pięk11ej młodej dus::y, 
C::.yslej jak śme:':ek, co świeżo pr::ypr6s:y, 
Pr::.e: si/111J wolę, pnlajqce tęt11n, 
Wlas11ego cucin n ie wycisnqć pirtnn. 

„(.„) od wielu lai. przc7. k16re oglqd;un S/11/>y. reak
cja moja na Gucia nie zawszcje,! jednaka. Cta«em 
go widz~ lak. cza..em owak . ta,cm wydnje mi >ię 
'ympatycznym i pełnym \\dtięku mlll<lym CJlowie
kiem. c1a..em niedaleki je-.1em ocJ prryznania <.lusz
ności o'trej <liagnozie Kia!). we<llc której jesi on 
„próżny, zły. dumn). zakochany \I h1e"; c1a.-.cm 
boję się. i,e wym.(nie / niego lrOchę cham (uv.·ai.
cie. jaki on je't niegr1ectny i hezwąitędny dla ,ta

rcgo Jana'). Sio\\ em. jak 1..:vnaczylcm na '"tępie. 
bywają witx:z I). ie pr1y,l.lo<ć Anieli prze<l,wwia 

mi ' ię do<ć C7.illllO, '' kazdym razii: nie podJ.1clam hez za.,uzcżcń op1y
mi1mu pani Dobrój,kiej. kt ra „vC1.ę<cie córki powier1..i mu śmialo" . 

faki z niego będzie mqż? Mui.c de,pota, niecierpliwy. brural, karciart.. 
kobiecial7? Może bę<llie jej robił co mk hr/.U'1Ck. a równocz.eśnie goni I 
ta lada -.pódnicą' Może będ.rie roman,ował z pokojówkami9 Któż w 
wie!" 

Gd:ie± mnm wylnć b; moje, gd:ic pod:ieć westc/111ie11ie? 
Pn/am lat dwa, Int d::iesięć - je:;:c:1· się 11ie zmienię. 
Niechaj tylko 1111 cłtwilę, 1w c;::qstec::kr chwili, 
Klnrn, pnlrZIJc 11a 11111it', choć trocłtr ::nkwili. 

„(„.J Albrn : to parodia amanta / romansu ,entyme n1 alnego. 
więl'. posta<' l konkrcinej epoki. Ale nie, 1ego nam orzec nic 
wol no. Zalo1y 1i ,;my. i.e zapo mnimy o mniemaniach intcrpre-
1a1orów, a to w łaśnie oni 1ak Albina ujmowa li . W 1ekśc i c nie 
mu o tym mowy. je kogos ten Albi n parodiuje Śmieszn i e , mu l
ni 1 nie1aracJn i kochunkClwic hyli na ~wiecie 1.aw 1e. Miłosć 

często bywa smutna i niezaradna." 

Jarosław Marek Rymkiewicz 

Wier:: mi - S1J d11s:e dln siebie stworzom:. 
Niech je w pr:eciw11q los potrqci stro11ę, 
One wbrew losom, w tym /11/J tn111ty111 świecie, 

Z11njdq, pr::yciqg11q i :/qCZIJ sir pr:i•cie; 
Tnk jak dwóch kwin/6 o obce sobie wo11ic 
LiJcZfJ się w górze, jed11n w drugiej tonie. 



Irena jun: 

,,Śluby. .. " to jedna z najpiękniejszych sztuk o miłości . Może 
wstydzimy się tego, ale bardzo potncbujemy tekst ' w o milo

.ści. Współczesny dramat odmav ia miłości romantyzmu i pró

buje nas przyzwyczaić do brutalności i do zaprzeczania tej 

potrzebie. A Ja chciałabym, żeby widz m gł odnaleźć w na

~zym przed~tawieniu tę nutę romantyczną, oczywiście nie 

kosztem śmiechu, bo „Ślub\~ . ··to przecież przede wszystkim 

wspaniała komedia, w dodatl..-u pisana wief\izem. a sztuka na

pisana wierszem to moje ulubi ne poletko, na którym ciągle 

sadzę nowe rośliny. Aktorowi wiersz daje poczucie dyscypli

ny i poczucie formy. w momencie, kiedy dialog realizuje się 

w określonym rytmie. A będziemy robili wszystko, żeby ten 

wiersz brzmiał, 7..eby widz mógł w nim zasmakować, odna

leić muzykę wiersza - :-.zczepienie tego w młodych aktorach 

jest dla mnie wielką przyjemno~cią. Liczę rówmeż na to, że 

publiczność odnajdzie przyjemno . .;'ć w słuchaniu sztuki napi 

sanej wierszem; dowcipnym, bly kotliwym. ie będzie to jed

nak przedstawienie recytowane. Jest ogromna różnica między 

recytacj<1 a graniem. A nasze przedstawienie powinno być 

żywe, dynamiczne, nasycone emocjami . 

Jerzy Kalina: 

Śluby panie1iskie wymagają od twórcy dużego poczucia hu

moru - inaczej będzie to kolej na zdawkowa real izacja na 

potrzeby teatru lektur szkolnych. Ten spektakl to koniecz

ność znalezienia pomysłu na samego siebie - żeby ię nim 

nie męczyć, nie nudzić, a mieć dużą satysfakcję z poszuki

wania innej fom1y. Z tym, że la fom1a nie może być zmyślo

na - często uwspólcze..śnia się fonny kla~yczne, które w efek

cie nie są ani dobre klasycznie, ani wspólcześnie twórcze. 

Ponieważ będzie to spektakl bardzo dynamiczny, a organi

zacja przestrzen i musi temu sprzyjać, zalożyłem istnien ie 

lak zwanych mobili. W tym spektaklu najważniej szy zawsze 

będzie tekst - więc scenografia podkreśla narastanie klima

tu w sposób oszczędny i dyskretny. Mimo że tak ważna -

powinna być czymś nieomal zbędnym . 

Boy o „Ślubach" 

„Og lądać S~/11by panieriskie Jest zawsze rot.koszą; wiele mu
sieliby dołożyć starań aktorzy. aby tę rozko-;z zmącić . A przy 
tym ile7 teatralnych wspomnień wiąże się z tą sztuką!...Na 
scerne krakowskiej Śluby mają swoją bogatą historię; nic bę
dąc zgrzybialym ~tarcem, pamiętam jednakże tej historii okres 
bardzo długi. Pamiętam Śluby grane jeszcze niemal jako współ
czesną komedię; jeżeli s ię nic mylę, w zwyczajnych sukniach 
i surdutach, w ob()jętncj ramie jakiegoś banalnego, tekturo
wego pokoju - i grane mimo znakomicie. O stylu fredrow
skim niewicie rozprnwiano wtedy, bo ten styl był jeszcze ak
torom starszej szkoły czymś bliskim swą tradycją. w typach, 
w zacięciu, w traktowaniu wiersza . Naraz - zeszło się to. zda
je mi się z otwarciem nowego teatru - powiał w gościnny dwór 
pani Dobrójskiej wietrzyk muzealny. Odkryto mianowicie 
wówczas, że jest to sztuka par excellence „stylowa"; ustalono 
ścisle datę, w której rozgrywa się akcja; wypatrzono.jakie fo
tele, kantorki, szpinety mogły stać w pokoju, a miniatury i ob
razy wisieć na ścianach; skopiowano wiernie z kostiumologii 
fryzury panien, rajlroczki Gustawa, halsztuki Albina; słowem, 
każda figura mogla powędrować prosto do muzeum za ga
b l otkę. I . talo się , że przez jakiś czas, przy doskonałej i bardzo 
uczonej st y J i z ac j i , zapodzial się gdzieś s I y I Fredry: bo 
styl Fredry to przede wszystkim życie; a życia nigdy nic da 
się odtworzyć za pomocą rzeczy martwych. Pamiętam zwłasz
cza jak przez mgłę jedno takie przedstawienie. grane przez 
wybornych arty tów, a zarazem jedno z najgorszych przed
stawień Ślubów, jakie w życiu widziałem: z calcgo wicczorn 
został mi we wra?.eniu tylko jakiś monstrualny kok na głowic 
Anieli (zapewne bardzo wiemy) oraz tupety i kurtki Gustawa, 
w których . tylowe wiercenie kuperkiem pochłonęło całą uwa
gę utalentowanego artysty. Na szczęście, okres tego neofityzmu 
stylizacyjnego, w którym rekwizyt przytłaczal autora i poezję, 
minął; na~talo szczęśliwe przymierze czy też I i n i a d cm a r -
kac y J n a jX)między duchem Fredry a duchem antykwarskim, 
a rezultatem jego jest usLalenie tego trafnego stylu, który ujmu
j ąc życie w nicdz.isiejsze ramy, nie paraliżuje go wszelako i zo
~tawia pole młodości serc pod st.-u·oświecczyzną kostiumu. 
Mlodość! W tym tkwi bodaj czy nie największa czę~ć sekretu. 
Pamiętam także Śluby grane w piernrszorzędnych zespołach, 
ale w których zsumowane lata obu kochających się par dawa
ły cyfrę zbliżoną do 200, j eżeli nie wyżej; i wtedy mimo całe
go wysokiego artyzmu czegoś brakło przedstawieniu ... Jest to 
jedna z tych sztuk, w których łatwiej pewne braki wykończe
nia nadrobić młodością n iż odwrotnie". 
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