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KAZIM.IERZ WYKA

Sens i znaczenie "Ślubów Panieńskich"
Przedrukowujemy fragmenty przedmowy prof. Kazimierza Wyki, poprzedzająceJ
najnowsze wydanie „Ślubów Panieńskich"
(Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1953 r.)
Studium to zawiera nowatorskie spojrz nie na komedię Fredry i jest jednym z najciekawszych osiągnięć naszej fredrologii.
... Postać Albina wyraźnie zmierza do
ironicznej i złośliwej oceny nie osoby t J
jedynie, ale pewnego stylu miłości, pewn go sposobu postępowania w miłości, którego reprezentantem jest Albin. Sprawa
ta posiada w komedii szersze znaczenie
i nie ogranicza się jedynie do osoby Albina.
Juz pod koniec drugiego aktu widzimy
dokładnie, że Fredro zmierza do przeciwstawienia sobie i do analizy dwóch gatunków, dwóch odmian stylu miłosnego. Pła
czliwy Albin to satvra na romantycz:nv
tyl miłosny. Sposób zaś, w jaki Gustaw
zdobywa serca niewieście. to ukazanie takiego rozwoju uczucia, to demonstracja takiego stylu, którym Fredro daje swoją
aprobatę.

Jaki jest sens ideologiczny tych dwóch
miłości?
Co one oznaczają naprawdę?
Po czyjej stronie opowiada si
Fredro, postępowaniu Albina przeciwstatyłów
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wia3ąc postępowanie Gustawa, jako słuszne i zwycięskie w komedii?
_
W tym miejscu zdaje się w "Slubach
Pani nsktch" występować pewna niekonsekwencj:i. Fredro zdaje się występować
przeowko tym zjawi kom, których dopiero co bronił, konstruując sprawę magnetyzmu serc i ślubów młodych panienek.
Komedia jego od tej strony rozpatrywana,
ukazuje swoje skomplikowane oblicze . Bo
magnetyzm i śluby to opowiedzenie
się pisarza po stronie takiego pojęcia miłości, o jakie walczyli romantycy. T~m
czasem historia Albina i Klary - to proba
przeciwstawienia si objawom związanym
z romantycznym pojmowaniem uczuć.
Jest to dla oceny „~Hubów Panieńskich"
rzeczą konieczną wyśledzić, skąd się wzię la
ta sprzeczność. Fredro jako artysta rozpoczął swój rozwój jeszcze przed wystąpie
niem romantyków polskich, w dziesięcio 
leciu 1810-1820. Z pseudoklasycyzmem
krzyżuje się podowczas sentymentalizm
jako pewna zapowiedź nadchodzącego ro mantyzmu. Krzyżuje się też preromantyzm, kult feudalnego średniowiecza, grozy, duchów, jako zdeklarowanie wsteczna
zapowiedź przyszłego romant •zmu.
Wszystkie te objawy znajdują swoiste
odbicie w komediach i wczesnych p:iczjach
Fredry. Nie miejsce tutaj śledzić jego
szczegóły. Dość na tym, że Fredro na qgół
okazuje się odporny wobec p eudodramatycznych pokus, że obserwuje jt z ironią
i realistycznym wyrozumieniem. Nie przechodzi on też nigdy na stronę romantyzmu
postępowego, kroczy po własnej drodze
ideowo-artystycznej.
„Sluby Panieńskie", nawet w swoJeJ
najwcześniejszej redakcji, powstają w la-

tach, kiedy romantyzm postępowy w dużej mierze już się wypowiedział i zdeklarował ideologicznie. W zagadnieniu miłości romantycznej romantyzm ten zdeklarował się poprzez IV część „Dziadów"
Mickiewicza. Komedia Fredry pod niejednym względem nawiązuje do tego arcydzieła romantycznej miłości i oskarzenia
społeczeństwa w jej imię.
„$luby Panieńskie" nawiązują do ,Dziadów wileńskich" w sposób daleki od zrozumienia sensu tej miłości i sensu mickiewiczowskiego oskarżenia. Nawet na tle
„Dziadów" Fredro nie był w stanie zrozumieć siły romantycznych oskarżeń opar tych o sprawę skrzywdzonej przez ustró j
i obyczaj miłości. W dalszym ciągu dostrzegał w tych oskarżeniach tylko przesadną.
sentymentalną skargę, niegodną mężczyz

ny i prawdziwego uczucia.
Istoty romantycznej miłości, wymierzonej przeciwko ówczesnemu społeczeństwu,
nie pojmował Fredro z wielu przyczyn.
Przede wszystkim nie posiad ał on w sobie
ideowego butnu przeciwko ówczesnym
stosunkom politycznym i społecznym, który przynosili postępowi romantycy. Należał do sfery i klasy pogodzonej z warunkami, co najwyżej krytycznie i ironicznie
obserwował rozwój tych warunków. Wobec
tego, rzecz jasna, że ni potrafił pojąć buntowniczego ładunku zawartego w skargach
i wybuchach romantycznej miłości, dostrzegał tylko powierzchnię:
rażące jego
umiar, przesadne, rozczochrane słowa. Na
tej też powierzchni się obraca, bo na ni j
pisarz go usadowił, cała osoba Albina.
Możemy obecnie sformułować pierwszy
wniosek dotyczący sensu i znaczenia „Slubów Panieńskich". "$luby Panieńskie" są
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w istocie rzeczy komedią romantyczną
Są utworem, w którym szczęście obu mło
dych par dokonało się dlatego, poniewa ż
w szczególnych okolicznościach tego utworu zatriumfowały romantyczne pojęcia
o miłości - magnetyzm serc, śluby panieńskie, jako wyznaczniki dążenia do miłości nie skrępowanej społecznym i gospodarczym przymusem.
Zagadnienie zaś rzekomo romantycznego stylu miłości który Fredro atakuje
poprzez osobę Albina, oparte jest na pomyłce i nieporozumieniu.
Staraliśmy sie
wyjaśnić,
dlaczego to Fredro miłości romantycznej nie był w stanie zrozumieć
w jej pełnym wyglądzie ideologicznym
i dbcz"go pojmował ją jako dalszy ciąg
przesadnego sentymentalizmu. Pomyłki tej
trudno było uniknąć na stanowisku ideowym zajmowanym przez Fredrę, nie daje
on jednak praw ku temu, by „Śluby Panieńskie' traktować j' ko atak na romantyzm. Fredro gdzie indziej strzela - s rzela w romantyzm, gdzie indziej trafia trafia w sentymentalizm. Istota znś romantycznych pojęć o miłości, chociaż w jego
komedii zwycięża ona i rozgrywa sic: odmiennie aniżeli u romantyków, bo za pośrednictwem męskiego,
optymistvczn go
post~powania Gustawa, pozostaje w .,Ślu
bach Panieńskich" nietknięta. Istota ta
triumfuje w zakończeniu komedii.
Nast puje to jednak w pewnych szczególnych okolicznościach. Fredro wprowadził do „Ślubów Panieńskich" osoby równe
.·obie stanem, majątkiem i kulturą towarzyską, osoby, których szczęś~iu nie stoi
na zawadzie żadna właściwi rzeczywista
przeszkoda. Te przeszkody rzeczywiste małżeństwo pod przymusem,
nienawiść
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rodów, różnica majątkowa tylko jako
cienie konfliktów snują się w tle komedii,
nie stając nigdzie zarzewiem rzeczywistych
trudności dla zakochanych lub budzących
dopiero miłość. Należy obecnie z tych
obserwacji wydobyć dalszy wniosek, dotyczący znaczenia „ślubów Panieńskich",
a przede wszystkim trwałych wartości tej
uroc2'ej komedii.
Sytuacja, jaką Fredro skonstruował
w „ślubach Panieńskich", prawie nigdy
nie zdarzała się w rzeczywistym życiu społecznym i obyczajowym jego epoki. Mał
żeństwa zawierane były pod przymusem,
miłość nie liczyła się w przetargu małżeń
skim jako towar dający się odpowiednio
spieniężyć. Komedie samego Fredry, są na
to najlepszym dowodem. Sytuacja zatem
występująca w „Ślubach Panieńskich" a widzieliśmy, że Fredro dba, ażeby żadne
okoliczności zewnętrzne jej nie zmąciły jest wyjątkowa, niespotykana.
Ta wyjątkowość pociągnęła jednak za
sobą jak najbardziej dodatnie skutki, jeżeli
chodzi o trwałe wartości komedii, o wdzięk
i pit:kno uczuć ludzkich, jakie rozkwitają,
kiedy nic im nie stoi na przeszkodzie
Fredro ukazuje rozwój uczuć ludzkich,
powstawanie miłości, w naturalnych warunkach, w jakich za miłość wymienia si
miłość, a nie posag, nie stanowisko czy pieniądz w ogóle. Oczywiście takie naturalne
warunki nie mogły istnieć i nie istniały
w społeczeństwie znanym pisarzowi, nie
istniały ani w obyczaju feudalnym, am
w obyczaju kapitalistyczno-burżuazyjnym.
Posag, stanowisko lub pieniądz były w nich
zawsze warunkiem powodzenia w miłości .
W „Ślubach Panieńskich" udało się Fredrze
na krótki okres trwania tej komedii stwo10

rzyć takie naturalne warunki, ~sunąć opór
realnych konfliktów i przesżkod - st~d

„

z taką poezją, z takim wdziękiem rozkwita
w nich miłość.
W 1ślubach Panieńskich" przedstawił
zatem'. Fredro rozwój uczucia wśród partnerów równych pod względem kl~sowy:n
i towarzyskim. Rozwojowi temu. nie staJą
na zawadzie żadne realne konfltkty, wynikające z rzeczywistego położenia mi~o
ści w warunkach epok.i. Stworzył w_1ęc
Fredro fikcję naturalnych ~arm:ik~~·
w których może zakwitnąć uczucie m1łosc1 .
Fikcję w stosunku do epoki, w j.akie? jego
komedia się rozgrywa. Poniewaz zas poetycka analiza serc ludzkich poci~ga~a z~
wsze Fredrę, wielbiciela spok~JneJ miłości i rodziny wyniknęło stąd dzieło pełne
uroku którego trwale wartości polegają
przed~ wszystkim na ukazaniu piękna
uczuć ludzkich w ich naturalnych warunkach rozwoju.
Kazimierz Wyka
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