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Wojciech Natanson 

O NIEUSTANNEJ AKTUALNOSCI „SLUBÓW" 

Czy można sobie wyobrazić Sluby panieńskie 
przeniesione w naszą epokę, w życie obycza
jowe drugiej połowy XX stulecia? Interesu
jącą próbę takiego przenies.ienia widziałem 

przed kilku laty w Miejskich Teatrach Dra
matycznych w Pradze. Ale na zagranicznym 
gruncie eksperyment taki ma inne zna
czenie, dokonywa się w innym wymiarze. 

· U nas komedia fredrowska zbyt mocno 
w.rosła w historyczne wyobrażenia, byśmy 

mogli od razu dokonać skoku w obycza
je współczesne. Wydaje mi się, że urok fre
drowski polega na bardz;o skomplikowanym 
mechanizmie doznat1. Cieszymy się zarówno 
tym, co nam się w tych komediach wydaje bli
skie - a zarazem i tym, co jest od nas od
ległe, co zajmuje i bawi bogactwem historycz
nej przemiany, kontrastem i zmianą w scenerii. 

Spróbujmy określić wzajemny stosune:~ tych 
czynników. Zacznijmy od sprawy na pozór pod
rzędnej, jednak nie pozbawionej znaczenia. Ile 
lat mają bohaterowie „Sluców"? Wiemy, że 
najmłodsza jest Klara. Nie osiągnęła jeszcze 
pełnoletności, całe jej zachowanie zdradza 
usposobienie dziecka. Aniela już zapewne jest 
pełnoletnia, skoro o swym losie decyduje sa
ma, a małżeństwo z Gustawem zależy przede 
wszystkim od jej zgody. Ale różnice wydają się 
niewielkie, a przypuszczalny zasób doświad

czeń i lektur dowodzi, że i ta dziewczyna znaj
duje się jeszcze na pograniczu wyobrażeń dzie
cięcych. 

Z chłopców - Gustaw musiał już przebyć 

pew.ną szkołę życia, bywał w świecie, obserwo
wał, bawił się, miał możność dokonywania po-
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równań. Na Anielę, która go zachwyca, na Kla
rę, która go śmieszy i z którą się chętnie kłóci, 
nawet na niedoświadczonego Albina patrzy Gu
staw z ową mieszaniną wyższości i rozbawie
nia, które charaktetryzuje dzieci 14-letnie w sto
sunku do trzynastolatków, lub maturzystów ... 
do bezpośrednio poprzedzających roczników. 

To bardzo charakterystyczne zjawisko nie 
tylko dla „ślubów'', ale i całej prawie fredrow
skiej komedii. Jeśli przyjmiemy, że Porucznik 
w Damach i huzarach to odpowiednik auto
ra, a Zosia może być wizerunkiem Zofii 
Skarbkowej, warto sobie przypomnieć, iż same
go Fredrę dzieliło od jego ukochanej kilkana
ście lat, że zatem mógł na nią patrzeć oczyma 
młodego mężczyzny, zakochanego w uroczym 
(co prawda już komu innemu poślubionym) -
dziecku! W Zemście podobnie brzmią niektóre 
apostrofy Wacława do Klary. Można więc po
wiedzieć, że gra uczuć, przenikająca tyle, i tak 
pięknych, fredrowskich komedii - to także 

i owa potrzeba opjeki, sympatia dla młodości, 
mieszanina pragnienia i rozbawienia. Nie cho
dzi tu przy tym o sprawy „nietykalne", o hie
rarchie wieku; w Zemście raz Wacław Klarze, 
kiedyindziej Klara Wacławowi przekazuje po
uczenie. W „Slubach" Gustaw wbrew swej 
„trzpiotowatości" - daje Anieli (mimocho
dem także Albinowi, a pośrednio i Klarze) -
lekcję miłości, wiary w piękno uczuć, w urodę 
świata. Nie jestem pewny, czy po zapadnięciu 
kurtyny nie zrobi nawet i tego, czego przedtem 
zapewne nie śmiał uczynić: czy nie podejmie 
próby skojarzenia „trzeciej pary", pani Dobrój
skiej i stryjaszka Radosta? 

Tu się zbliżamy do innego problemu i nowe
go uroku „ślubów": stosunku „starych" do 
„młodych" w tej komedii. Pani Dobrójska pa-
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trzy na obie swe wychowanki, Anielę i Klarę, 
jak na dzieci, którym udziela się łagodnych, 

lecz stanowczych, nie pozbawionych Ironii, ale 
i rozczulenia, pouczeń. Kazimierz Wyka stwier
dził, że Dobrójska najkonsekwentniej ze wszyst
kich postaci tej komedii, używa „dostojnego 
trzynastozgłoskowca": „Osoba poważna, jaką jest 
pani Dobrójska, wyróżnia się tym od młodzie
ży, że swoje rady podaje w wierszu bardziej 
powolnym, bardziej przystosowanym do treści 

tych rad" pisze prof. Wyka. To prawda, ale 
dostojność nie wyklucza tutaj subtelnego żar
tu i ładnie uśmiechniętego spojrzenia! 

Ponieważ pani Dobrójska traktuje Klarę 

Anielę jak małe dzieci, a i n a chłopców pa
trzy z uśmiechem, kontrast dojrzałej intelif.en
cji i uroków młodości, staje się w „ślubach" 
jeszcze wyraźniejszy. Zważmy, że Dobrójska 
pokazana została jako żywy i wrażliwy czło

wiek. To wcale nie „rezonerka". Urażona za
chowaniem Gustawa, czy rzekomą „sprawą Ra
dosta", potrafi się nawet unieść. Ale sympatia 
dla młodości i wrażliwość na jej uroki bardziej 
niż jakiekolwiek inne względy, pozwalają wró
cić do równowagi tej miłej pani, która nas 
ujmuje swą inteligencją. 

Wreszcie - Radost, stryjaszek, u którego 
współczucie dla sieroty, uczucie sympatyczne 
i ludzkie, oraz narosłe przywiązanie, prowadzą 
do zaślepienia i stronniczości na punkcie wy
chowanka. Ale bo też właśnie na „stryjaszku" 
wypróbowuje Gustaw swój wdzięk, dla którego 
w naszej literaturze komediowej poszukałbym 

porównania do bohaterki Zapolskiej, żabusi. 
Gustaw, oczywiście, jest zdrowszy i mocniej
szy. Ale nie o klasyfikacje obyczajowo-etyczne 
tu chodzi, tylko o sam mechanizm uroku! 
W obu wypadkach - jest nieodparty. U Gu-
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stawa jest to także urok triumfalnej i trium
fującej młodości. 

Tak więc, wszystko biorąc pod uwagę, można 
by określić Śluby panieńskie jako komedię roz
grywaną „między pokoleniami". Czy to sprawa 
aktualna? Czy można sobie wyobrazić akcję 

„ślubów" na tle obyczaju współczesnego? Mam 
w pamięci radiowe słuchowisko Zbigniewa Her
berta Maję. Mimo sytuacji pozornie kontrasto
wej, także i tutaj chodzi o zabawny „konflikt" 
obyczajowy. „Pan w średnim wieku", podbity 
urokiem przypadkowo poznanej młodziutkiej 

dziewczyny, ze zdumieniem stwierdza, jak od
miennym językiem przemawia jej pokolenie, 
jak bardzo się zmieniły poglądy na liczne spra
wy ludzkiego współżycia, jak się przeobraziła 

proporcja ironii i powagi, uczucia i względów 
praktycznych. Otóż w komediach fredrowskich 
to poczucie nieustannej ewolucji pojęć wydaje 
się czynnikiem istotnym: przypomnijmy sobie 
choćby, lekceważące i prawie niegrzeczne za
chowanie się Wacława w Zemście, gdy jego ro
dzony - i groźny! - ojciec zaczyna orację 

umoralniającą! W „ślubach" owe nieporozu
mienia i wzajemne niezrozumienia są mniej wi
doczne, bardziej ukryte. Nie trudno jednak do
strzec konflikt, który przeciwstawia obie pan
ny, a szczególnie Klarę - obyczajowośei po
wszechnie przyjętej. A także: niespodziewany 
bunt Albina, który pod koniec sztuki gotów 
skoczyć do oczu Radostowi (i może wyzwać go 
na pojedynek)! Tak więc ów „ciapowaty", 
flegmatyk okazuje się - buntownikiem. 

Słowem, obyczajowość różna od naszej, a jed
nak pobudzająca do porównań, zajmuje nas 
przy słuchaniu fredrowskiej komedii. Równo
cześnie pasjonuje wyraźnie się tu zaznaczają
cy proces przemian i przeobrażeń; w tym ukła-

7 



dzie obyczajowych zjawisk nic nie stoi w miej
scu, wszystko się nieustannie przeobraża. Lu
dzie są aktywni, uświadamiają uczucia, bu
dują przyszłość. Najczynniejszy wydaje się 

Gustaw. Poznajemy go jako zwinnego gra
cza, nie gardzącego niewinną intryżką. To 
zdumiewające, ile ten młody człowiek po
trafi wymyślić i zrealizować - do
wcipnych kłamstw. Jak je partnerkom i part
nerom narzuca, sugeruje, jak je inscenizuje. 
Gmach fikcyjnych wydarzeń buduje z taką si
łą fantazji, że wyglądają - jak prawdziwe. 
Wytrzymują próbę sprawdzenia! Anieli potrafi 
wmówić, że przeżyWa miłość do innej, Klarze, 
że Radost ją poślubi, Radostowi, że Albin zmie
nił obiekt uczucia; i tak dalej. Fakty, uczucia, 
sympatie cudze i własne, kształtuje Gustaw 
dowali, lepi je jak z plasteliny. Nie dziwiłbym 
się, gdybym się dowiedział, że przeszedł szkołę 
aktora, lub terminował w rzemiośle poety. Albo 
po prostu, że Fredro udzielił mu cząstki włas
nej wyobraźni, dowcipnej a lotnej! 

Bo oto jeszcze jedna właściwość tej sztuki, 
widocznie zdobywająca serca widzów: jest ona 
prawdziwym teatrem komediowym. Francuzi 
nie bez racji wyodrębniają „poezję komiczną" 

jako odrębną dziedzinę artyzmu. Poprzez 
kategorie zabawy, żaru i wesołej sytua
cji odkrywamy niejedno zjawisko. śmiech uczy 
wyrozumiałości i sympatii. Gdy Aniela w „ślu
bach" zapewnia, że nie czuje wstrętu do nikogo 
w świecie, gdy Gustaw wypowiada przekona
nie, że nienawiść jest dla człowieka karą (a ko
media fredrowska „odludki i poeta" cała słu

ży udowodnieniu tej tezy), owe fredrowskie 
dzieci, mniej lub więcej lekkomyślne czy swa
wolne, przemawiają głosem, na który nie po
zostanie obojętne żadne z pokoleń. 
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