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Tradycjo polskiego teatru do swoich najświetniejszych kort 

najważniejszych momentów zalicza przedstawienia „$tu
bów panieńskich" Aleksandro hrabiego Fredry. W przed
stawieniu tym są najwspanialsze role, otoczone nimbem wiel
kich aktorskich sław i urokiem wielkich aktorskich piękno

ści, bo przecież Klarę i Anielę groty wszystkie pierwsze domy 
naszego teatru o Gustawo - najpierwsi legendarni amanci. 
Co więcej - „Stuby panieńskie" są przedmiotem męczarni 
zadawanych przez pedagogów pokoleniom uczniów, którzy 
w nieskończoność muszą pisać wypracowania no lemat komiz

mu Fredry no podstawie wejścia Gucio przez okno lub o praw
dzie psychologicznej, grze charakterów itd. itd. itd. W tym 
żmudnym wysiłku nauczycieli jest pewno metodo I uczciwy 
zamiar: - przybliżyć młodym ludziom arcydzieło teatralne. 
I nowel męczarnie uczniowskie również moją swój ceł albo
wiem nikt, kto nie cierpiał naprawdę, nie potrafi się napraw
dę, szczerze, skutecznie i dotkliwie śmiać . 

Wszystko jak dotąd jest w porządku - Fredro jest naj
lepszym polskim dramaturgiem, „Sluby panieńskie" są isto
tnie arcydziełem, moją wielką sławę i prestiż w kulturze pol
skiej i w teatrze polskim. Ale dlaczego to wszystko? Skąd się 
Io bierze, czyżby zaważyła no tym wzniesieniu się na wyży

ny prawda i treść utworu? A jakoż Io treść? A no taka: Oo 
pewnego dworu o kilko mil od Lublino przyjechało dwóch 
ponów - stryj i synowiec. Przyjechali oni w jasnym i okre
ślonym zamiarze; przynajmniej dla stryjo: W celu ożenienia 
synowca - Gustawo czyli - dla przyjaciół - Gucia. Ko
nieczność ożenku pojawiło się jako imperatyw kategoryczny 
ze względu no to, że młody ten człowiek marnował się nad
zwyczaj szybko przy pomocy kari, panienek i napojów. Wy
dawało się więc , że jak tylko się ożeni, Io już dobra i ko
chano żono temu wszystkiemu koniec położy i młodzieniec 
wyjdzie na ludzi. W domu, gdzie dwaj panowie się pojawili 
żyją: - starsza pani i dwie panny. Oczywiście w zamiarach 
malrymonlolnych chodzi o jedną z tych panien, lecz i star
sza pani jest w niebezpieczeństwie, gdyż od wczesnej mło
dości stryj się w niej kochał namiętnie i nieskutecznie. Gucio 
natomiast właściwie nie ma nowel wyboru, jak indyk wieziony 
no targ nie ma żadnych szans ratunku i może wybierać tylko 
między garnkiem a brytwonną. Tok i on - właściwie może 

wybierać między Anielą i „. Anielą. Dlaczego? A bo panno 
Aniela jest osobą zamożną, natomiast jej koleżanko -
Klorcio ma duży temperament, jest wygodar:io, przewodzi tej 
dwuosobowej żeriskiej szajce, lecz ma jeden zasadniczy 
leler - jest biedna. Dlatego choćby niewiem co robiła, to 
i lok wystarczy jej Albin, trochę nierozgarnięty młody czło

wiek z sąsiedztwo, który uznoi, że Klara jest najpiękniejszą 

z dziewic i że musi ją poślubić: . 

W lej sytuacji Gucio ma jeden zdrowy i naturalny odruch. 
Mianowicie odkąd przywieziono go na zarżnięcie, odt".1d do
je szkołę aż miło. Niby to przebywa w domu pobożnym i po
ważnym, niby to wpędzony w sytuo~ję, zaleca się niemrawo 
do Anieli, ale w istocie daje szkołę jak dawniej. Sztuko roz
poczyna się od przykrej sceny spóźnionego powrotu Gucia 
do domu z pobliskiego Lublino; gdzie w restauracji „Pod 



złotQ papugą" balował do wczesnych godzin poronnych Ten 
powrót Gucia przypomina mi obraz rzeczywistości widzia
ny niegdyś w okresie świQlecznym - otóż w pierwszy dz ień 

świąt około dziesiQtej z rano pojawił się no pustej ulicy 
miasto osobnik nadszarpnięty przez życie i nieco niepewnie 
złotQ papugą" balował do wczesnych godzin poronnych. Ten 
stąpający, w jednej ręce trzymał si atkę z dwoma karpiami , 
które już dawno rozsiały się z życiem a w drugiej ręce miał 

nadszarpaną choinkę. Gucio wraca do domu rano, to jest 
przed połudn i em, i natyka się na stryjo . Stryj jest przera
żony . Nie dość, że Gucio nie skończył z nałogiem, ale jesz
cze dopuszcza się ekscesów w domu swojej przyszłej na
rzeczonej. 

Potem rozpoczyna się wesoły dzionek skacowanego Gucio 
i lak właśnie rozpoczyna się komedia. Gucio dopuszcza się 

szeregu czynów, no które może się zdobyć człowiek tylko 
w jego sytuacji i w jego stanie. Przemożna chęć snu, która 
jest naturalną konsekwencją nadmiaru wydatkowania sił ży

wotnych w nocy doje o sobie z nać. Gucio rozmawia z dwo
ma pannami I zasypia. Potem jednak ożywia się, jest to jed
nak ożywienie typowe dla ludzi w jego sytuacji. I w tym 
ożywieniu popełnia czyn niesamowity; no przekór trudno
ściom, no przekór sobie samemu, no przekór całemu świa
tu udoje mu się zaręczyć z dziewczyną która i tok by rostoło 
jego żonQ. Jego zmolleretowony przez napoje wyskokowe 
mózg dokonuje nadzwyczajnych wysi łków, jego skołczały 

od cygar język wypowiada tyrady i miota dowcipami z prze
możną szybkością i nieprzepartym wdziękiem. A wszystko po 
to, żeby zrobić coś, czego przedtem nie chciało się zrobić. 

Oto siło człowieka pogrążonego w ogromnym kacu. Oto 
obraz jego działań. Podkreślić należy przemyślność i chytrość 
jaką len młody człowiek wykazuje. Podkreślić trzeba wolę 
walki i przebicia się - ku sprawie i ku sytuacji, do której 
nikt go nie mógł wołami zapędzić no t rzeżwo. Oto siło nało
gu w działaniu. Istotnie, rozpustnik sam sobie kręci powróz 
no wiosną szyję. I dobrze mu tok l Gdyby nie rozrabiał przez 
całą noc to by się pewnie nie ożenił, bo by nie dał rady 
lego znieść. A ponieważ był w stanie całkow it ego zamrocze
nia centra lnych władz umysłowych, więc sam dokonał tego, 
co inni mu szykowali. 

Całość akcji - jak widzimy - nie bardzo zasługuje no to, 
żeby opowiadać to młodziezy, o już całkiem nie jest to przy
kład do zadań maturalnych. I skąd loko popularność lej 
sztuki w teatrze, czemu zaraz arcydzieło? A no włośnie -
jest Io arcydzieło dlatego, że język tego dzieło sięga naj
głębszych fundamentów polszczyzny. Jest !o język oparty 
o Io, co najszerzej znane, o przysłowie, o frazeolog izm. po
wiedzonko, dowcip, słowny i sytuacyjny. W żadnym innym 
tekście polskiego dramatu nie ma tylu cytatów, odesłań do 
innych tekstów, do sytuacji duchowej całej literatury, do ży

wego nurtu języka narodowego. To bowiem włośnie jest 
językiem narodu, co jest rozpoznawane jako własne, jako 
naturalne, jako oczywiste. Przecież ten teks t powstał około 
sto czterdzieści lol temu, a obecnie słucha ny jest żywy , nie 
odczuwamy dystansu czasu, nie odczuwamy różnicy klas, 

slery, towarzystw. To wszystko jest zasługą Fredry: był to 
autor, k tóry potrafił pisać lok polskie komedie, jak piszą Murzy
ni amerykańscy swoje blues'y. Pisał je fundamentalnym języ
kiem swojego narodu. Całość przeniknięto jest jednym pulsem. 
Przy bli ższym wsłuchaniu się wygląda to jak utwór jazzowy. 
Rytm wierszo - niezależnie od ilości sylab - narzuca rytm i 

znaczenie każdej frazie, każdemu zdaniu. Podział rytmiczny 
jest tok silnie sprzężony ze znaczeniem o znaczenie z kul
turą polską , że całość wyglQda jak współczesne, muzyczne 
realizowanie najbardziej zasadniczych prawd naszej kultury. 
To połączenie prawdy języka i kultury, z blachą sytuacyjną 
intrygą pozwala reżyserowi i twórcom spektaklu no dosadne 
i zasadnicze interweniowanie w tekst, o przy pomocy tekstu 
- w noszą r zeczy wistość . Zespoleniem jest tu język, ten sam, 
fudamentolny, zasadniczy łącznik naszej rzeczywistości z jej 
przeszłością. Ten ję zyk w ujęciu śpiewa, brzmi rytmicznie 
i nawet drobno i nieistotna historyjko obroczona tym wszyst
kim, IQ całą muzyką naszego języka słoje się najważniejszą 

prawdą, jaką teatr polski może wypowiedzieć . Słoje się bo
wiem popisem istoty rzeczy przebijającej się filuternie przez 
banał i sprawy istotnej, która narzuca się nom choć jest 
przez rzecz nieistotną prowadzono. 

MASZ. 
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