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Boy o „ Ślubach Panieńskich" 
... Przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach powstały Sluby. 

Pierwszy rzut kreśli poeta z początkiem r. 1827, kiedy po długiej bez
nadziei zaledwie rysuje mu się możliwość Połączenia się z ukochaną 
kobietą. Te pierwsze Sluby są białym wierszem; a choć poeta pisze do 
brata, że „z układu jest kontent, ma więcej lekkości jak zwykle moje 
&ztuki" - wystarczy porównać ten rzut, z którego zachowały się dwa 
akty (wydanie Biegeleisena), z ostateczną redakcją sztuki, aby uczuć 
przepaść, jaka dzieli te dwie wersje. Jakby ktoś komedii skrzydła 
przyprawił! Czy tymi skrzydłami była uwieńczona nareszcie miłość? 
Bo ostateczna redakcja komedii powstała gdzieś przed końcem r. 1830, 
wówczas gdy Fredro był już szczęśliwym mężem Zofii Skarbowej. 
Wydaje się niewątpliwe, że w momentach, w których Gustaw ma być 
naprawdę wzruszony, Fredro użycza mu własnego głosu, wyraża swoje 
odczuwanie miłości, tym samym daje jego słowom akcent nieskończenie 
głębszy, może nad stan tego Gucia, jakiego znaliśmy do tej chwili, 
Gucia trzpiota płatającego figle, dziecka, którego Klara czy Aniela 
wodzą na pasku swej obojętności lub swojej drwiny. Ten głos, na
brzmiały całą głębią uczuć, całą powagą przyszłego ojca rodziny - to • 
już nie Gucio, to sam Fredro. Jest to dość ciekawa rzecz, że utwór, 
który uchodzi za arcydzieło konstrukcji - i jest nim niewątpliwie -
zdradza tak poważną rysę, na którą nie będziemy się skarżyli, bo jej 
zawdzięcza komedia swoje najpiękniejsze akcenty, tyle zyskując zara
zem na ciężarze gatunkowym. Jest to dowód nie lada kunsztu Fredry, 
który umiał substytucji owej dokonać tak, że słuchacz ani się spo
strzega. Bardzo uważnie się wsłuchawszy, można wyczuć tu i ówdzie 
punkt spojenia, jak na przykład owo dość martwo dźwięczące: „I gdy
bym nie czuł przymiotów Anieli - już byście mnie tu dotąd nie wi
dzieli" ... I również ta właśnie substytucja tłumaczy może niejaką pod
wójność Gustawa, dopuszcza tak rozmaitego wykładu zarówno jego 
charakteru jak przyszłych jego horoskopów. Mamy tu niejako dwóch 
- magią sztuki stopionych na chwilę w jedno - ale niewątpliwie 
dwóch Gustawów. Jeden, to ten Gucio, który po roku znudzi się może 
Anielą, jak tego się obawia - i zapewnie słusznie - Bruckner; drugi, 
to ów Gustaw, za którego prawość i stałość ręczy nam sam Fredro, 
a ręczy własną swą osobą, ręczy prawdą swojej miłości, która miała 
przetrwać wszystkie próby i miała dlań być, przez pół wieku niemal, 
całą poezją jego życia. Ale to jest niewątpliwie nad stan owego Gucia, 
który - nie był poetą ani nie był Fredrą. I dlatego, po dojrzałym na
myślę, nie byłbym zbyt spokojny o szczęście panny Anieli Dobrójskiej, 
kiedy w przyszłym jej pożyciu zabraknie tego substytutu ... 

... „Gdzie jest - pyta dalej Tarnowski - w komedii, z wyjątkiem 
naturalnie Szekspira i z wyjątkiem Musseta, para kochanków tak ładna 
jak Gustaw i Aniela? Nie u Moliera ani Beaumarchais'go ... " I znowu 
o scenie dyktowania listu przez Gustawa powtarza: „Z wyjątkiem 
Musseta, nie ma nigdzie ładniejszej sceny miłosnej w komedii" ... 

... To odgadnięcie mussetyzmu komedii fredrowskiej było artystycz
nym wyczuciem Tarnowskiego, które przynosi mu niewątpliwie za-

• 

szczyt. I kto wie, czy nie przez Musseta znalazł Tarnowski ów ton, 
jakim mówi o Fredrze; czy nie przez Musseta zrozumiał, ile w tych na 
Podkarpaciu zrodzonych komediach było delikatnej i świeżej poezji? 
Bądź co bądź, odkrycie to - bo niemal moźna nazwać je odkryciem 
- zatraciło się później; zaprzepaściło się w drobiazgowej i mechanicz
nej szperaninie wpływologicznej, w komunałach o „polskim Molierze" 
itd. Przeciw tym komunałom protestuje bardzo słusznie Grzymała
Siedlecki (w przedmowie do Trzy po trzy), podkreślając róźnice między 
Fredrą a Molierem - róźnice daleko istotniejsze niż rzekome podo
bieństwa - i jakby nawracając do impresji Tarnowskiego, pisze 
o Stubach panieńskich: „Kto niepowierzchownie i niebanalnie wczyta 
się w ten wiew sercowego zefiru, ten chyba dostrzeże, że tu nie tyle 
z Molierem ile z Mussetem jest podobieństwo, z pisarzem, którego 
Fredro bodaj nie znał" .. . 

... Nawet bez „bodaj". Można na pewno powiedzieć, że nie znał. Teatr 
Musseta wykwitł - nie na scenie, ale na łamach Revue des Deux
M ondes w latach 1833-1836, wówczas, gdy pierwsza faza twórczości 
Fredry (a o tę nam chodzi tutaj) była już zamknięta ... 

... Bo oto uderza mnie coś innego. To mianowicie, że na parę lat 
przedtem, w r. 1833, w dobie, gdy już zupełnie na pewno nie mógł znać 
komedii Fredry, Musset napisał sztukę co najmniej tyleż albo i więcej 
niż owo Nie trzeba się · zarzekać mającą analogię ze Stubami. Sztuką 
tą - Nie igra się z miłością. Nie ma tutaj transpozycji płci: to nie 
„śluby kawalerskie", jak nazwał Nie tr;zeba się zarzekać Grzymała
Siedlecki, ale dosłownie śluby panieńskie. I tu dwie rodziny życzą so
bie związku; nieboszczka matka Kamilii i ojciec Perdicana (w polskim 
przekładzi" scenicznym Oktaw) przeznaczyli tych dwoje krewniaków 
dla siebie. Młodzi przybywają równocześnie do zamku, panienka wprost 
z klasztoru, panicz ze stolicy. Panicz zrazu dość niedbale przyjmuje 
perspektywę małżeństwa, uważa Kamilę za coś, co mu z prawa przepad
nie; ale kiedy chce jej dać wpółbraterski, wpółnarzeczeński pocałunek, 
ona osadza go w miejscu swym chłodem. Wówczas on, podrażniony -
jak nasz Gucio - zaczyna na nią zwracać baczniejszą uwagę; cóż się 
okazuje? ~amila - jak fredrowska Aniela i Klara - poznała „męża 
Kloryndy zycie wiarołomne"; ze zwierzeń i doświadczeń towarzyszek 
klasztornych wyniosła nieufność i niechęć do mężczyzn. Postanowiła 
ni~ wyjść nigdy za mąż. Przychodzi do starć na słowa, odpowiadających 
poJedynkom słownym Gustawa z Klarą i z Anielą razem, bo Kamila 
jednoczy je obie, jest władcza i cięta jak Klara a wrażliwa i poważna 
w uczuciu jak Aniela. Aby podrażnić Kamilę, młody człowiek udaje 
miłość do innej; bierze sobie - i z powodzeniem - za przynętę żywą 
Rozalkę, jak tamten fikcyjną Anielę. A wujaszek Kamilii i ojciec Per
dicana jest skłopotany i bezradny jak Radost i pani Dobrójska razem. 

... Oczywiście, że to wszystko ma ' inną ba.rwę i inny smak - kome
dia obraca się w dramat - ale analogie są uderzające ... 

. .. A że ów motyw odrzekania się małżeństwa powtarza się u obu 
pisarzy? Też bardzo naturalne. Motyw ten był niejako w powietrzu: 
tworzące się nowe społeczeństwa zaczynały odmiennie patrzeć na mał
żeństwo; indywidualizm buntował się przeciwsko patriarchalnym 
związkom z układów, romantyzm buntował się przeciwko prozie życia, 
chciał wyżyć wprzódy swój dramacik czy swój poemacik serca. 
Cóż dziwnego, że powstająca na dwóch krańcach Europy koinedia 
poetycka podjęła ten sam motyw? Nastręczało go samo życie. 
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Kamila Musseta a Klara czy Aniela Fredry - mimo że c1ęzar gatun
kowy ich tak jest różny i że przy tej drapieżnej Kamili polskie pa
nienki, nie wyłączając Klary, robią wrażenie trusiątek - to są już ob
jawy emancypacyjnych dążeń kobiety. Przykład ten jest bardw cenny. 
Pokazuje, jak zwodne są analogie; pokazuje, że organiczne związki 
mogą istnieć tam, gd~e z całą ścisłością można wyłączyć zależności. 
Mogą tu działać nawet nie wspólne wzory literackie, ale wielkie prądy 
życia. Wiejące pyłki romantyzmu mogły na różnej glebie zrodzić 
pokrewne sobie kwiaty. I wreszcie, jeszcze jedno: i Fredro, kiedy 
począł Sluby i Musset, gdy pisał Nie igra się z miłością przeżywali 
bardzo mocno swoje własne sprawy sercowe, poznali osobiście pewne 
miłosne rozgrywki i przetworzywszy je rozmaicie, uczynili je treścią 
sztuki. To są niejako dwie „komedie liryczne" ... 

Ale pomiędzy teatrem Musseta a teatrem Fredry można by znależć 
więcej powinowactw. Oblegały mnie one mglisto przed laty, kiedy tłu
maczyłem dziesiątek komedyj Musseta, a kiedy wszelka „fredrologia" 
była mi jeszcze obca. Z przyjemnością odnalazłem póżniej te same 
wrażenia, stwierdzone przez Grzymałę - Siedleckiego, i to z okazji, 
która mnie nie dziwi bynajmniej, ale która mogłaby zdziwić kogoś mniej 
spoufalonego z teatrem Musseta. Pisał mianowicie Grzymała - Siedlecki 
przed kilku laty z okazji wznowienia - Pana Jowialskiego: 

... Polski Molier, polski Molier - to nam się ciągle powtarza 
przy charakterystyce Fredry. Ale czy i nie polski Musset? Oczywiście 
Musset autor komedyj. Czy taki Pan Jowialski z ducha nie jest bliższy 
mussetowskiemu Il ne faut de rien niż którejkolwiek farsie Moliera? ... 

. „Bardzo trafnie; choć pozwoliłbym sobie zrobić małe zastrzeżenie. 
Nie wolno przeciwstawiać, jak znowu czynią niektórzy, teatru Fredry, 

' jako „teatru poety" - Molierowi. Tak jakby Molier nie był na swój 
spcsób i w stylu swojej epoki, poetą i to bardzo wielkim poetą. 
Ale Fredro i Musset są, mimo wszystkich różnic, poetami jednego cza
su, dziećmi jednego wieku... . .. I jeszcze coś więcej, na co, o ile mi się 
zdaje, nie zwrócono dotąd uwagi. Fredro i Musset to są ludzie jednej 
sfery. Jeżeli ktoś słusznie nazwał teatr Fredry „jaśniepańskim", to pań
skim niewątpliwie jest i teatr Musseta. Uderzają podobieństwa środo
wiska. Mógł, dajmy na to - jeśli ktoś chce koniecznie - pożyczyć 
Musset ze Slubów panieńskich swego stryja i bratanka, ale z pewnością 
nie w szczupłych realiach fredrowskiej komedii znalazł atmosferę 
dworu wiejskieg~, jal<a jest w jego Nie trzeba się zarzekać. Wziął ją -
z życia, jak F'redro swoją. To jest po prostu szlachecki dwór francuski. 
A jakież są podobne te dwory? ... 

... Z czego nasuwa się wniosek: swoisty ton Fredry jest w znacznej 
mierze nie tyle rasowy, ile klasowy. I tym tłumaczyłby się zadziwiający 
na pozór fakt, że w tym samym, w czym gdzieś widzi się we Fredrze 
samą polskość, w tym krytycy współcześni Fredrze widzieli cudzo
ziemszczyznę, kosmopolityczny polor salonów. Toż samo obyczajowo: 
ta swoboda panien, którą pani Dobrójska ledwie miarkuje jakim ła
godnym słówkiem, te wojny miłosne, wszystko to w roku osiemset 
trzydziestym i którymś mogło się wydawać dość niepolskie, atmosfera 
ta natomiast bardzo była bliska obyczajom (bodaj scenicznym) ludzi 
z tej samej sf~y na drugim krańcu Europy ... 

... Nie chcę, rzecz prosta, tej zabawy w „podobieństwa" przeciągać 
dłużej, niż wypada, ani dawać jej wagi, niż się godzi. Można by równi0' 
długo wyszczególniać różnice. Jakżeby ich miało nie być między na-

szym ziemianinem gospodarującym w Jatwięgach a paryżaninem Mus
setem· między zacnym ójcem rodziny a kapryśnym kochankiem George 
Sand?' Ale pragną uczynić jedną jeszcze .uwagę . Jak widzieliśmy, Tar
nowski, który - można powiedzieć - ustalił w swoim czasie stano
wisko Fredry w literatuzre polskiej, klucza do Fredry - poety, poety 
na miarę niemal najwyższą - szukał w Mussecie ... 

... Gdyby wziąć nowsze studium o Fredrze i policzyć, ile raz~ 
na jednej stronicy powtórzy się słowo polskość, Polska i pols~1 
we wszystkich odmianach. Beaumarchais czy Musset są pewnie 
nie mniej francuscy niż Fredro polski, a czy im to wciąż kryt~ka 
francuska 1-łczy za zasługę?... Wprost przeciwnie, stara się podkreslic 
to, co w nich jest ludzkie. Po co wielkiego Fredrę wciskać w ramy 
zaścianka? 

... Rola Anieli, tej amoureuse z polskiego dworku jest osobliwi~ 
trudna do zagrania. Aniela jest to najbardziej urocze wcielenie woiz 
bożej, jakie kiedykolwiek dreptało na dwóch łapko.eh . w literaturze 
polskiej; rola niewinne-zmysłowa, harfa kobiecości, graiąca za sam):'m 
zbliżeniem męskiej dłoni... Czegóżto nie ma w tej roli: i duma dzie
wicza, i tak drażniący erotycznie takt doskonale wychowanej panny, 
bierność hurysy, wdzięk, marzenie, poezja - i to polskie ciel.ątko 
wreszcie, którego rasa rozpleniła się później tak szczęśliwie. Nieraz 
żałowałem, źe tego rodzaju igraszki nie są u nas w modzie: bardzo 
bym pragnął, aby ktoś napisał dalszy ciąg Slubów panieńskie~, 
tak jak istnieje dalszy ciąg Mizantropa, lub owe przemiłe fantazje 
Juliusza Lemaftre „na marginesie" klasycznych arcydzieł. Często 
wprawdzie bywa, iż z zapadnięciem kurtyny sztuka się nie ko~czy . 
lecz zaczyna; ale tu dalsze koleje pp. Gustawostwa były szczegolme 
zajmujące i nieraz zdarzyło mi się zadumać nad tym, co życie zrobi 
z tej sympatycznej panny Anieli Dobrójskiej. .„nieraz dumałem 
nad rolą Albina, na którą krytyka literacka wyrzeka, źe jest sztuczna 
i mdła, i zastanawiałem się, czy - jak się czasem dzieje w teatrze -;
nie zanadto dosłownie grający go aktorzy biorą parodystyczne okres
lenia innych mówiących nim osób („Chodzi, łazi cień Albina".„). 
Wskutek tego istonie Albin w trupio - bladej masce chodzi po scenie 
jak jakiś wskrzeszony Piotrowin czy Łazarz, utrudniając nam wiarę 
w ową miłość tkwiącą na dnie w przekornym serduszku panny Klary . 
Wszak ten hreczkosiej i sąsiad pani Dobrójskiej mógł się sentymen
talnie kochać, a mieć zdrową cerę, nawet być opalony; mógł być prz_r~ 
stojnym i dzielnym poza tym mężczyzną; a nawet ten kontrast tęg1ei 
męskiej postaci z narowem elegii i westchnień mógły być tym za
bawniejszy . 

Inna konwencja teatralna ustaliła obyczaj, źe matka dwudziesto
letniej panny musi być siwą jak gołąbek, zgrzybiałą staruszką. 
Raz tylko widziałem panią Dobrójską graną w formie przystoineJ. 
jeszcze „wartej grzechu" i światowej kobiety lat czterdziestu kilku; 
i wyznaję, że mi się to podobało . Wszak w tekście przewija się nitka 
jakichś nieokreślonych bliżej wspomnień o czymś „co to nie rdzewieje" 
między Dobrójską a Radostem. 

Sam dialog wystarczyłby, aby z niej (z tej komedii) uczynić fenomen. 
Ten dialog wierszem, którego wiersz ani na chwilę nie obciąża, ale do
daje mu skrzydeł, punktuje bogactwem rytmów, przepaja dowcipem, 
werwą; ta niewinna intryga pleciona tak lekko i misternie, snująca się 
poprzez kilkadziesiąt scen, z których jedna rozkoszniejsza jest od drugiej; 
ten zmysłowy fluid, jaki emanuje z ·dziewiczej postaci Anieli - wszyst
ko to czyni Śluby panieńskie nieporównanym kąskiem dla smakoszów. 

*) Boy - Ze leński - Obrachunki Fredrowskie 
Książka i Wiedza Warszawa 1949. 
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