Aleksander
Fredro
1793-1876
hrabia, komediopisarz, poeta, pamiętnikarz
Śluby
panieńskie, czyli
Magnetyzm
serca

motywy
konflikt
miłość
intryga

wieś w Polsce
(?) k. XVIII w.
śmiejemy
się
z
konfliktu
międzysąsiedzkiego i kibicujemy
młodym zakochanym

Czas powstania:

XIX wiek
romantyzm
Gatunek lit.:
komedia

Rodzaj:

dramat

wydarzenia
1. Plany małżeńskie Cześnika z Podstoliną.
2. Przybycie Papkina i rozmowa z Cześnikiem.
3. Papkin wysłany z misją: prośba o rękę Podstoliny.
4. Dylematy Wacława i Klary.
5. Kłótnia o mur, Wacław jeńcem Papkina.
6. Jeniec przed obliczem Cześnika.
7. Odesłanie Wacława przez Cześnika.
8. Nagroda za milczenie: przekupienie Papkina przez Wacława.
9. Rozmowa Wacława z Klarą – myśl o przejednaniu Cześnika.
10. Wacław i Podstolina – echa dawnego romansu.
11. Oświadczyny Papkina – „niezwykłe” zadania Klary.
12. Zgoda Podstoliny na ślub z Cześnikiem.
13. Rejent wyzwany na pojedynek z Cześnikiem.
14. Pisanie pozwu – Rejent preparuje zeznania murarzy.
15. Próby zmuszania Wacława do małżeństwa z Podstoliną – koncept Rejenta.
16. Wizyta Papkina.
17. Nieoczekiwane przybycie Podstoliny.
18. Wiadomość o pojedynku.
19. Przygotowania Cześnika do pojedynku.
20. Zdrada Podstoliny.
21. Obawy Papkina o swoje życie – podejrzenie otrucia przez Milczka.
22. Pisanie listu przez Dyndalskiego pod dyktando Cześnika.
23. „Przymusowy” ślub Wacława i Klary.
24. Rejent w domu Cześnika.
25. Powszechna zgoda.

!

Tak jest, zgoda, A Bóg wtedy rękę poda.

komizm sytuacyjny słowny postaci

Zemsta

bohaterowie
Cześnik – Maciej Raptusiewicz (Cześnik to osoba, która dbała o piwnice monarchy, skory do bitki, człowiek gwałtowny o bujnym
temperamencie, samo nazwisko go charakteryzuje, kłóci się ze swoim sąsiadem o mur graniczny.
Rejent Milczek – (rejent – dzisiaj notariusz) , spokojny, ale tylko pozornie, śmiało można powiedzieć, że fałszywy. Pobożny, ale
pozornie. często powtarza słynne powiedzenie „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”. Boga ma tylko na ustach,
natomiast w sercu jest obłudny, dwulicowy. aby zrobić na złość sąsiadowi, poświęca swojego syna Wacława. Pcha go w ramiona
Podstoliny, która miała wyjść za mąż za Cześnika.
Klara Raptusiewiczówna – bratanica Cześnika, rozporządza jej majątkiem, zakochana w Wacławie z wzajemnością, odpowiedzialna,
ma poczucie humoru, drwi sobie z Papkina, szczególnie z jego oświadczyn, „Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby”
Wacław Rejent – syn Rejenta – zakochany w Klarze, miał romans z Podstoliną, niezły strateg, nie chce urazić ojca, Podstoliny ani
stracić Klary
Józef Papkin - hulaka, samochwała, tchórz, karciarz, chce związać się z Klarą. wszyscy z niego kpią.
Podstolina - Hanna Czepiersińska – wdowa po trzech mężach, atrakcyjna fizycznie, szuka kolejnego męża, gdyż jej sytuacja finansowa
jest nadszarpnięta. Przyjęła oświadczyny Cześnika. Ale pozwoliła się przekupić Rejentowi, który oferował jej na męża swojego syna
Wacława. Podstolina znają się z Wacławem z jego młodzieńczych studenckich czasów, mieli romans. Zgadza się na warunki Rejenta,
natomiast Wacław kocha Klarę i nie ma zamiaru odnawiać znajomości z Podstoliną.

