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NAJWALNIEJSZE 
DATY 

Z ZYCIA 
I TWÓRCZOŚCI 

FREDRY 

1793 
A eksander Fredro, syn Jacka 
i Marianny z domu hrabianki 
Dembińsikiej, urodził się dnia 
20 czerwca w Surochowie pod 
Jarosławiem, w ziemi prze
myskiej. 
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1805 

Pierwsza dziecięca komedyjka 
Strach nastraszony. 

1809-1814 

Szesinasto letni Fredro zaciąga 
• się j ako -ochotnik do wojsk 

Księstwa Warszawskiego 
(1809), bierze udział w ·kam
panH moskiewskiej (1812), 
uczestniczy w bitwach pod 
Dreznem i Lips~iem (1814). 

1817 

W czasie pobytu w Beńkowej 
Wiszni rozpoczyna działa l ność 
p i sarską komed ią „Intryga na 
prędce" (wystawiona na sce 
nie lwowskiej 10 marca). 

1818 

Pierwsza publ ikowana i z po
wodzeniem grana komedia 
Pon Geldhab (praprem iera 
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' w Warszawie, 7 października 
1821). 

1826 

W Wiedn'iu ukazuje s i ę pierw
sze wyda•nie zbiorowe Ko
medii Aleksandra hr. Fredro. 

1828 

Małżeństwo z Zofią z Jabło
nowskich Ska rbkową . 

1832-1834 

Powstają trzy arcydzieła pol
skiej 1komedii: Pan Jowialski, 
śluby Panieńskie (1833) 
Zemsta (1834). 

1835 

Artykuł Seweryna Goszczyń
skiego Nowo epoka poezji 
polskiej przynosi ostrą krytykę 
twórczości Fredry. 

1846 

Memoriał Fredry Uwagi nad 
stanem socjalnym w Galicji -
pod wrażen iem buntu chłop
skiego Szeli. 

1848 

Udział w wydarzeniach Wio'S
ny Ludów we Lwowie. Fredro 
pisze znakomity pamiętnik Trzy 
po trzy. 

1850-1855 

Pobyt w Paryżu. Fredro nie 
publikuje nowych utworów. 

1867 

Ostatnia ~omedia Fredry 
Ostatnia wola. 

1876 

Smierć Aleksandra Fredry 15 
l ipca - we Lwowie. 

NOTA AUTORA 
DO CZWARTEGO WYDANIA KOMED II , 
>>Sluby Panieńskie<< 

Komedia moja, Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca, była przed
stawioną w teatrze lwowskim w roku 1832, a drukiem ogłoszoną w IV 
tomie moich komedii w roku 1834. 

W kilka lat później została bardzo źle przetłumaczoną prozą na j ęzyk 
francuski*. 17 sierpnia 1840 r. przedstawiono po raz pierwszy w teatrze 
du Gymnase Dramatique w Paryżu sztukę Bocquet pere et fils ou Le 
Chemin Ze plus long, comedie-vaudeville en deux actes par M. M. Lau
rencin, Mare-Michel et E. Labiche. W tej sztuce główny węzeł i kilka 
scen ledwie nie co do słowa są wzięte z mojej komedii Śluby panieńskie . 

Piszę tę notę dla tych, którzy mnie oskarżają o naśladowanie powyż
szej sztuki francuskiej. 

• Stuby. panteńskte zostały przetłumaczone na język fra_ncuski V! 1835 r. z tego przekładu 
wymieniem przez Fredrę trzej autorzy francuscy przerobili komedię na wodewil I wystawili 
17 sie rpnia 1840 r. 
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Aleksander Fredro 
(akware la Henryka Rodakows}()iego) 

' »Sluby Panieńskie« 
w oczach współczesnych 

potomnych 

Dnia 15 bm. dana była po raz pierwszy w tutejszym 
teatrze polskim komedia w 5 aktach wierszem, na
pisana przez Aleks. hr. Fredra pod tytułem Sluby 
panieńskie, czyli Magnetyzm serca. Płód ten nowy 
naszego Moliera przyjęła z największym zapałem 

nader liczna publiczność i wszystkie zdania zgodziły 

się na to, że komedia ta, którą autor tak pięknie 

dramatyczną literaturę naszą ozdobił, należy do naj
cenniejszych jego utworów w tym zawodzie. 

„Rozmaitości Lwowskie" 16.11.1833. 

Sluby panieńskie są utworem prawdziwie szczęśli
wym, prawdziwie poetycznym. W nim powzięta idea 
ślicznie się z jednego rozpromienia punktu i w jeden 
tak dla ucha jak i duszy, wdzięcznie określa się 

obwód. Wczora jszego wieczora miałem wygodne 
i spokojne w teatrze miejsce. Patrzyłem z uciechą 

na tego różnobarwne.go twórczej fantazji motyla, 
który mię tak mile powabiał za sobą, żem i szpilki 
na ułowienie jego przepomnieć musiał. 

J AN NEPOMUCEN KAMl~SKI 
1833 

Hrabia Aleks. Fredro ozdobił literaturę sceniczną 

polską dziełem, które słusznie do celniejszych jego 
utworów należy. Sluby panieńskie, czyli Magnetyzm 
serca, komedia 5-aktowa pierwszy raz wczoraj 
w Wielkim Teatrze Warszawskim przedstawiona, 
istotnie zadowoliła lubowników dzieł wzorowych, 
przynoszących zaszczyt scenie. 

„Kurier Wnrszawskl" 1834. 

Sztuka ta mieści się w rzędzie najcelniejszych utwo
rów dramatycznych w Polsce: pisarz okazał w niej 
wielką znajomość ludzi i rzeczy, a gładkim i dowcip
nym wierszowaniem podniósł i uprzyjemnił swój 
przedmiot. Gdzie indziej podobny płód literacki obu
dziłby powszechną uwagę znawców i publiczności, ale 
u nas zaledwie kilka słów kto rzeknie wychodząc 

z teatru. 
„Kurier Krakowski" 1835. 

SLUBY PANIERSKIE 
Afisz pierwszego przedstawienia komedii w Warszawie 
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Arcydziełem wszakże sztuki, koroną tych wszystkich 
komedii, w których Fredro delikatność odcieniów to
warzyskiego pożycia naszego maluje, do najwyższego 
ideału posuniętą grą na tej drodze jest Magnetyzm 
serca. Tryumfuje w niej z jednej strony serce nad 
urojeniem, z drugiej - trafność rozumu i obrotności 
nad światem bontonii. 

WINCENTY POL 
1835 

Śluby panieńskie, gniew ich nieszczer y płochy; 
Schwycił Fredro i zaklął do swej cudnej sztuki; 
Tam te pełne wyjątków przysięgi , te fochy, 
Będą trwać, będą bawić i uczyć prawnuki. 
Śluby panieńskie zawsze zostaną złamane, 
Ale nigdy nie będą, jak są dzisiaj grane. 

JÓZEF KORZENIOWSKI 
1853 

Gdyby - mówił nam ktoś wczoraj - istniała w ję
zyku uniwersalnym podobna jak Śluby panieńskie 
komedia, można by z nią świat objechać i złotem 
napełnić kieszenie, ale ślubów przetłomaczyć nie 
można, chociaż są doskonałością. Nadzwyczaj trafna 
uwaga, a w niej mieści się ocena wyjątkowej natury 
te.go utworu, k tóry będąc jedną z kilku nielicznych 
nieśmiertelnych na świecie komedii, jest przecież 
specyficznie polskim. 

lOTANISLAW K01.MIAN 
1879 
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Stuby panieńskie to jedyna komedia Fredry, w której 
miłość nie jest uczuciem gotowym, ale dopiero w to
ku akcji rozkwitającym w młodych duszach. 

IGNACY CHRZANOWSKI 
1917 

Gdyby tej miary komedia zjawiła się na gruncie 
francuskim zaliczono by j ą niewątpliwie do niezbęd
nych elem~ntów kultury narodowej, zapis8:no by _ją 
do utworów, które nigdy nie schodzą z afisza, więc 
nie potrzebują być wznawiane. 

JAN LORENTOWICZ 
1917 

Ten dialog wierszem, którego wiersz ani na ~hwilę 
nie obciąża, ale dodaje mu skrzydeł, punktuJe ~o
gactwo rytmów, przepa·a dowcipem, werwą; ta nie
winna intryga pleciona tak lekko i misternie, snu
jąca się poprzez kilkadziesiąt scen, z których jedna 
rozkoszniejsza jest od drugiej; ten zmysłowy fluid, 
jaki emanuje z dziewiczej postaci Anieli - wszystko 
to czyni Śluby panieńskie nieporównanym kąskiem 
dla smakoszów. 

TADEUSZ ŻELENSKI-BOY 
1926 

Śluby panieńskie są jedną z najpiękniejszych pieśni 
na cześć pełni życia. 

EUGENIUSZ KUCHARSKI 
1934 

O sztuce nie ma co i mówić. Choć znana jak amen 
w pacierzu, jeszcze raz napełniała świeżym zdumie
niem: co to był za majster ten stary i skrzywiony 
na cały świat szlachciura! 

BOHDAN KORZENI1l:WSKI 
1936 

Śluby panieńskie wyzyskują temat dotąd w ko
medii polskiej zaledwo dotknięty (w Zabłockiego 
Fircyku wzorem Romagnesiego), do dramatycznej li
teratury Zachodu wprowadzony przez Szekspira, 
a rozwinięty i upowszechniony przez Marivaux. Te
matem tym jest m i ł o ś ć. ( ... ) Fredro... przeprowa
dził po raz pierwszy w dramaturgii polskiej znakomi
tą analizę miłosnego uczucia. Na mistrzostwie tej 
analizy opiera się nieśmiertelność dzieła. 

MARIAN SZYJKOWSKI 
1936 

Romantyzm wraz z poprzednikiem swym, sentymen
talizmem, wyniósł na piedestał miłość potężną, bo
lesną, nieszczęśliwą, tragiczną. Przeciw temu Fredro 
czuł konieczność zaprotestowania: przecież miłość to 
radość życia . Więc pełnemu rozpaczy Gustawowi 
z Dziadów części IV przeciwstawił innego Gustawa, 
krewnego Fircyka w zalotach, przemiłego szaławiłę , 
który kocha się na wesoło, bawi się i cieszy, nie 
daje się zrazić, przedsiębiorczo zmierza do zdobycia 
ukochanej i wieńczy swe starania powodzeniem, 
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a nawet płaczliwej karykaturze kochanków senty
mentalnych, Albinowi, pomaga do zwycięstwa. Było 
to więc wszystko antyromantyczne : a jednak, gdy 
poeta subtelnie malował budzenie się i wzrost uczuć 
miłosnych i gdy głosił teorię działania serca na ser
ce, „magnetyzm serca" - szedł tor em romantyzmu 
i z jego świata brał wdzięk poetycki swego utworu. 

JULIUSZ K L EINER 
1938 

Walka jaką toczą kochankowie Fredry jes t niemal 
zawsze - walką o przezwyciężenie trudności możli
wych do pokonania. Nie jest zmaganiem herofcznym. 
Nie jest sięganiem po niemożliwość, zamyka się 
w granicach zdrowego rozsądku. Niemniej jest walką 
prawdziwą. Walką, której odpowiadaj ą pewne istot
ne przemiany pojęć. 

WOJCIECH NATANSON 
1955 

Podziwiamy tę rozkoszną, pogodną, a wcale nie poz
bawioną płochości komedię, jej żywiołowy, ale w r a
my artyzmu ujęty temperament, jej lekkość zaiste 
nieporównaną . Zachwycamy się zarówno czarem 
poezji, jak i mistrzostwem konstrukcji. 
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TADEUSZ SIYERT 
1962 

• 

ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 
Komedii wszelkich czasów i języków dają trwałość 

dwa elementy: budowa i figury. 
Dobra budowa chroni ją od przewlekłości i stagna

cyj wrażenia, które dla sztuki w teatrze są tym, czym 
jest zwapnienie żył dla ludzkiego organizmu. Figury, 
o ile dają żywych ludzi, zapewniają jej ciągłą świe
żość, chronią od historycyzmu, który dla mas jest 
znowu tym, czym jest w salonie szacowna matrona 
dla młodzieży, chcącej tańczyć. Można śmiało powie
dzieć, że która z f igur wydała się żywym człowie
kiem na premierze Plauta lub Arystofanesa, będzie 
też żywym człowiekiem dla publiczności Roberta de 
Flers i Bernarda Shawa. Wszystko inne w komedii, 
nie wyłączając doskonałości j ęzyka, kunsztu wiersza 
i głębi perspektyw myślowych, - to już danina zło
żona przyszłym historykom i miłośnikom literatury, 
ale nie teatrowi. 

Kompozycja Siubów panieńskich staje przed nami 
jak pełen wdzięku pałacyk, w którym do frontowe
go korpusu przydano dwa boczne skrzydła, tak nie
omylnie z nim zharmonizowane, że tylko jego wdzięk 
i spo istą lekkość podkreślają. Głównym korpusem 
Siubów panieńskich będzie oczywiście ten szturm 
miłosny Gustawa do Anieli, ta nieporówhana tkani 
na humoru i uczucia, ten kłus poezji po sercach dwoj
ga przemiłych kochanków; rozpoczęty jej oporem, je-
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O Slubach Panieńskich KOMPOZYCJA 

go zawodowym kunsztem, a zakończony wspólnym 
oddaniem się do niewoli : zwycięzcy i zwyciężonej. 
Do tego to frontu akcji przykłada Fredro z jednej 
strony fraszkę miłosną Klary i Albina, z drugiej zno
wu ustawia starsze, więc bierniejsze pokolenie: Ra
dosta, poczciwego stryjaszka Gustawowego i panią 
Dobrójską , matkę Anieli, oraz bezcenny skarbczyk 
domowy epoki: tło obyczajowe, atmosferę intelektu
alną i to wszystko, nad czym by można umieścić na
pis: stary dwór szlachecki w Polsce na początku wie
ku XIX-go. 
Rozkład na te trzy części - zasadniczą i dwie po

boczne jest odmierwny z na jskrupulatniejszym ry
gorem; ktoś z zawziętych badaczów mógłby obliczyć 
na wierszach, ile z nich użyto na postawienie akcji 
centralnej, a ile na oficyny. Okazałoby się może 
wówczas, że proporcje ściśle odpowiadają przepisom, 
jakie ekspertyza wyławia z wymiarów prawaziwie 
uroczej architektury gmachów. Od tej proporcji iloś
ciowej ważniejszym jest stosunek jakościowy. Toteż 
gdy w skrzydłowych akcjach działa niemal wyłącznie 
humor, to środek ciężkości, akcja Gustawa i Anieli, 
nie gardząc dowcipem i żartem, zarzyna jednak i w 
cenniejszą glebę. Mieni się tu od serdecznych uczuć, 
a od trzeciego aktu począwszy gra już struna poezji. 
Wymiar schodzi się więc w tej budowie z wagą, 

a tak ma ta architektura wyciągnięte linie pionu 
i poziomów, że nigdzie nie grzeszy przyciężkością, 
ani monotonią. 

Wszystkie te zalety planu stałyby się klęską ko
medii, gdyby ręka autora nie zatarła była śladów 
geometryczne j kalkulacji. Utwór wywołuje wrażenie, 
jakby jego precyzyjna struktura przyszła sama z sie
bie, „od śliny", jak mówiono wśród szlachty za cza
sów Fredry. Wszystko wyrasta swobodnie. Matema
tyczny kościec przyodział się w werwę życia; ona 
to przykuwa naszą uwagę. Czyli znowu: tak, jak być 
powinno, jeśli komedia chce być dziełem sztuki. 
Arcydzieła sceniczne idą aktami i scenami w górę 

według prawa odwrotnego zasadom stawiania gma
chów. Gmach ciężeje ku dołowi i w podwalinach ma 
być najtrwalszy: sztuka sceniczna im bliższa szczytu 
tym bardziej ważką powinna się stać . Fundament 
ekspozycji może być i z puchu, ale coraz cięższe ga
tunkowo musi być każde jego wyższe piętro, a ognio
trwałe wiązanie. Siuby panieńskie całe na pozór 
uprzędły się z wiewu, niosącego pył kwietny na 
swych falach ; ale wczytajmy się uważnie w utwór, 
a zauważymy, jak tam scena za sceną rośnie, jak cię
żeje od miodnego zapachu ta smuga wietrzana. Wpa
da ona na progu sztuki swobodnym poświstem: to 
owo wtargnięcie przez okno, po nocnej hulance, szla-

9 



checkiego lekkoducha do gościnrn~go domu pani Do
brójskiej. Od pierwszych słów wszelako zaczyna tężeć 
ekspozycja. Nie tylko ekspozycja. Starczyło Fredrze 
kilkanaście słów na postawienie charakterystyki Gu
stawa i Radosta, na skreślenie ich pociesznego sto
sunku. Nawet arcymistrzom nie zawsze się udaje 
taka krystalizująca oszczędność treści. 

W połowie aktu pierwszego mamy już przed sobą 
całość tych ram, w których się będzie malował obraz 
akcj i i portrety figur; mamy już podkłady charak
terystyki, anteriora wątku, zarys konfliktów, kon
trasty osób działających . A wszystko do nas dochodzi 
jakby przypadkiem, bez zatrzymywania rozpędu tej 
wstępnej sceny, w której Gucio wrócił z birbantki 
i musi się z tego przed stryjem wysumitowat. Z tego 
supełka żyć będzie nawet finał pierwszego aktu. To 
się nazywa trafić na plenny motyw. Nie znam innej 
komedii, w której by zwięźlej, swobodniej i skryciej 
załatwiła się ta najniewdzięczn iejsza struna technicz
na, to zwożenie budulca, z którego ma powstać dzie
ło: prezentacja figur, zawiązek, owa wreszcie Vorfa
bel, jak estetyka niemiecka nazywa całość danych, 
które się odbyły przed podniesieniem kurtyny, a któ
rych konsekwencje wejść mają w treść sztuki. 

Co chwila jesteśmy świadkami tej ekonomii sce
nicznej. 

Jednym i tym samym zachodem, jednym i tym 
samym krótkim dialogiem rysuje np. komedia cha
rakterystykę obu panien - i zawiadomienie o przy
szłym konflikcie sztuki. Cóż będzie tym konfliktem? 
~Hub panieństwa, uczyniony przez Klarę i Anielę 
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z nienawiści do rodu męskiego . Skąd ta nienawiść 
u osiemnastoletnich stworzeń? Oczywiście z lektury. 
Powieść Męża Kloryndy życie wiarolomne - oto 
sprawczyni ślubów. Znowu nie więcej nad ldlkanaście 
wierszy tekstu, a mamy w nich zawiązany nowy su
pełek i równocześnie strzał światła, rzuconego na 
epokę . Męża Kloryndy życie wiarolomne! - tytuł 
z tysiąca wybrany, a jak nieomylnie! Samo brzmie
nie słów daje nam kolor czasów, w których się rzecz 
dzieje. Nie dość Fredrze było tego popisowego duble
tu, bo w samej scenie 7 aktu I-ego załatwia się rów
nocześnie z charakterystyką panien. Kilka punkci
ków, usadzonych na humorze, maluje naprzód to, 
co w nich ·est psychicznie wspólnego: naiwność ży
ciową i modę wyobrażeń, a następnie to, co je czyni 
różnymi, co je rozkrawa na dwa kontrastowe typy 
kobiecości. 

Po scenie siódmej mamy już wyprowadzony cały 
zarys kolizji; Radost i pani Dobrójska chcą pożenić 
młodych, ale młodzi się temu sprzeciwh1ją. Gustawo
wi to nie w głowie, bo w głowie mu nocne huh:mki 
„Pod Złotą papugą" - Aniela zwiazana ślubami oa
nieństwa. Oto są te dwa supły, które teraz trzeba 
związać i zacisnąć w węzeł. Jak to się w Slubach 
panieńskich odbywa? Aż do końca nktu pierwszego 
inicjatywę akcji oddaje autor w ręce panien. I słusz
nie, bo na razie one się czują w większym niebezpie
czeństwie. Nie wiedzą o tym, że panu Gustawowi nie 
w głowie małżeństwo, wiedzą natomiast że przyjechał 
w roli l<onkurenta i wiedzą, że wspomagają go: pan 
Radost i mama Dobrójska. Mniejsza Radost, mniejsza 

naw.et sam Gustaw, ale mama! Mama dobrodziejka! 
Któz z nas nie czuje wagi tego słowa i pojęcia: ma
ma!? Mamę należy zniechęcić do kawalera. Scena 
8 aktu I-go jest widownią tego podjazdu panieńskie
~o, w ~tórym i;nilusie dwie istotki, jak umieją, tak 
mtr:ygu~ą ~rzec1wko Gustawowi, a pani Dobrójska 
udaJe, ze me rozumie. I cała wyprawa, zbrojna w żą
dła, spełzłaby na niczym, gdyby sam Gustaw nie 
przyłożył się walnie do zniechęcenia mamy. To ta 
klasyczna scena (I, 9), kiedy znużony nocną lampart
ką Gustaw zasypnia w czasie dwornej konwersacji 
z pannami i panią domu, zasypia wtedy właśnie kie
d)'. s.ama i;ia!lla zaczęła mądrze i nieco dłużej, oczy
w1śc1e, mowi.ić na temat tak zajmujący, jakim jest 
p~oblemat nudów. Usnął! Na amen! Z tego się już 
me. wyplącze! Węzeł komedii zaciśnięty mocno i koło 
szyi Gustawa. Sprawa panieńska górą. 
Któż z nas nie zauważy, że moment zawiązania 

węzł~ wyrósł znowu nie z czego innego, jak tylko 
z teJ wstępnej sceny, w której dowiedzieliśmy się 
o konduicie Gustawa podczas ostatniej nocy. Nie 
spał w nocy, więc musi spać w dzień - to takie 
pr.oste, konieczne; zasnął przy paniach, w tym ko
mi~ katastrofy. Nie ma chyba znowu drugiej ko
medu, w której by konflikt wypadków zawiązał się 
z. równą gracją prostoty. Akt dobiegający tu swego 
fmału, skręca się w okrąg wężem ku logice swych 
początkowych scen i jak wieniec kładzie się przed 
dalszym biegiem treści. 

Helena 'Modrzejewska w roli Anieli. 
Warszawa. Teatr Rozmaitości 7 X 1868 
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Punkt wyjścia zaś dla dalszego wątku jest nastę
pujący: teraz, poza Radostem, nikt już nie chce ożen
ku Gustawa z Anielą. Gdyby w tym miejscu Fredro 
stracił naraz ochotę do pisania dalszych aktów, wy
starczyłaby krótka scena obudzenia Gustawa i jakiś 
czterowiersz dydaktyczny - a powstałaby jedno
aktówka proverbe: „Jak się ululasz, tak się wyśpisz". 
Wszystko by w niej było zawiązane i rozwiązane w 
definitywną całość. I oto tę zakończoną jednoaktów
kę trzeba jednak rozwinąć w cztery następne akty. 
I tu poznać majstra . 

Te same właśnie śluby, ta przysięga panieństwa 
z aktu pierwszego dodają sztuce nowego, a rzetelnego 
rozpędu. Radost kolportuje Gustawowi wiadomość 
o ślubach Klary i Anieli. Panna nie chce w ogóle 
wyjść za mąż? No, to ja jej pokażę, że wyjdzie. 
Za mnie! I jak po przetasowaniu kart w inne ręce 
wpada rozkład dam, młódek i waletów. Na jednej 
ręce teraz Dobrójska z Anielą, na innej ręce chłopak, 
ale atutowy, bo świetny przekornym uporem i am
bicją. Rozpoczyna się partia. Akt II . 

Inicjatywa akcji z rąk panien przechodzi do rąk 

Gustawa. Nabiera też ona męskiej decyzji, przechodzi 
w stan jasnej ofensywy. Zarysu rekonesans, próba 
podbicia Anieli udaniem miłości. Zabieg nie udaje 
się. Więc inny manewr: okrężny rajd na flanki: pró
ba skaptowania sobie Klary; przez nią do serca Anie
li. I to zawodzi. Pierwsze stadium akcji Gustawa pali 
na panewce. Rysunki Jana Marc ina Szancera 
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Zmienia wówczas taktykę. Zamiast ataków, rozpocz
nie prawidłowe obl~anie. A w oblężeniu przede 
wszystkim klasyczny sposób podkopu. Tym podkopem 
będzie mistyfikacja: Gustaw oświadcza Anieli, że 

wcale nie ma ochoty z nią się żenić, konkurując, 
spełnia tylko wolę stryja, kocha jedna!~ inną, prosi 
Anielę o współpomoc, o przyjaźń. Oto jest akt trzeci. 
Jakim cudem akt ten, oparty na wątłym pomyśle, 

żyje, działa, nie nudzi, interesuje - to już tajemnicą 
twórczości, nie budowy. Tajemnicy tej miano: Fredro, 
ów fenomen, który najbardziej martwy materiał oży
wia samym zbliżeniem się doń. 

Akt trzeci kończy się zapewnieniem Gustawa, że 
wszystkie jego szaleństwa prowadzą do wesela. Nie
bezpieczny w komedii wyraz, bo grozi fim.lłem. Po 
weselu swoich bohaterów autor komedii nie ma już 
nic do roboty. Pozostaje mu ściągnąć kurtynę i po
żegnać widzów. Nigdy też, domyślamy się, kurtyna 
nie spada z większą racją i poczuciem dyskrecji. Fre
dro w akcie trzecim już odkrywa swoje kompozycyjne 
karty, by po wirtuozowsku, w „odkrywkę" rozegrać 
partię ostatnich dwu aktów. Nie dość mu tego popi
su. Na sam koniec sztuki, na te dwa ostatnie, więc 
decydujące akty, kiedy wrażliwość słuchacza mimo 
woli domaga się wyrazistszych efektów, zjaskrawie
nia akcji, autor jakby rozmyślnie, utrudnia sobie za
danie, tonuje i przycisza natężenie efektów, przygasza 
kolor działania głównego, słowem: dotychczasowy 

bieg akcji zewnętrznej przeistacza w akcję wew
nętrzną. 

Na początku aktu IV Gustaw składa nam deklara
cję, że jest zakochany. I jest zakochany. Od tej chwi
li nic już nie znaczą jego plany, zamysły, podstępy. 
Kocha, więc sam jest w sidłach. I on i my nie wiemy, 
dokąd go uczucie zapędzi. Od tej chwili, nie ta lub 
owa intryżka Gustawa, lecz: jego serce, nie podstęp, 
lecz uczucie obchodzić nas będzie. I to samo dotyczy 
Anieli. A to uczucie, które ma służyć za motor akcji 
- jest tu tylko jedno u obojga: miłość. Naprawdę 
więc trzeba było mistrzostwa techniki, by na jed
nym i tym samym uczuciu, wygrać dwa akty. Od po
czątku aktu czwartego wiemy, że oboje już kochają 
i w tym zapadaniu się klamki trzeba było umieć zna
leźć jeszcze dziesiątkę odcieni i gradacji, podnoszenia 
się uczucia po szczeblach, wahań w sprawie już prze
sądzonej, uroczych szkopułów na drodze już wyrów
nanej. I komedia znajduje je: tu się dopiero pokazu
je, jak autor Slubów panieńskich będzie umiał zużyt
kować owe oficyny swojej struktury. 

Nie rozrywając w niczym linii głównej, duetu Gu
staw - Aniela, wplecie w akty raz po raz zatarg mi
łosny Albina i Klasy, coraz energiczniej, coraz za
bawniej; z tej lub owej blagi Gustawa zaczną się gro
madzić uśmiechnięte na czarno chmury nad głowami 
tej drugiej pary: nawet podtatusiały Radost nie unik
nie uciesznego przeznaczenia i sam nie wied:ląc kie-

dy i za jakie grzechy, stanie się rzekomym konku
rentem Klary; zawiruje się od tych qui-pro-quo w do
mu pani Dobrójskiej; nieporozumienie przelata co 
chwila przez scenę od jednych drzwi do drugich, 
a gdy tylko drzwi się zamkną, płynie na powrót ton 
liryczny, zamykany raz po raz w takie np. akordy: 

Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone. 
Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 
One wbrew losom, w tym lub tamtym świecie, 
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie. 

Sceny owe dodatkowe, sceny o krotochwilowym 
niemal rodowodzie wpadają co chwila na wewnętrzny 
ton akcji głównej, więc zdawało by się, że powinny 
go sobą przygłuszyć, jako bardziej jare i bardziej 
jarkie. Tymczasem - znowu siła wyrazu i w kompo
z;vcji - akcja główna nie daje się pokonać, nie daje 
się podporządkować. Ona trzyma na uwięzi nasze 
wrażenie. 

W tym samym roku 1827 w którym Fredro skończył 
pono brulion Slubów panieńskich, we Francji rozpo
częła się w literaturze artyleryjska walka o zasady 
budowy sztuk scenicznych. Po poprzednich utarczkach 
i harcach, ze strzałem większego kalibru wystąpił 
Wiktor Hugo w swojej przedmowie do Cromwella. 
Zwalczając klasyczny rygor jedności miejsca i czasu 
(które zresztą - przypadkowo - zachowuje w swoim 
dramacie o Cromwellu), wykazuje słuszność zacho
wania trzeciej z tych jedności: jedności akcji. 
„,st~zeżmy się tylko mieszać pojęcie jedności z po
Jęc1em uproszczenia. Jedność całości nie wyłącza żad-

ną miarą akcyj drugorzędnych. Trzeba tylko, by te 
szczegó~y, umiejętnie poddane władzy całości, kiero
wały się bez przerwy ku akcji centralnej i by się 
układały wokół niej na rozmaitych piętrach albo ra
czej na różnych planach dramatu". - Pisząc te sło
wa, autor Cromwella nie przeczuwał, że w nieznanej 
mu literaturze polskiej powstaje idealny nieomal 
wzór jego teorii. Sluby panieitskie mogą być wprost 
wykładem o jedności akcji, o koordynacj i szczegó
łów w węzeł wspólnego wrażenia. 
Zwrócić należy uwagę, że to symetryczne rozgałę

zienie się akcyj pobocznych, od drugiego aktu po
cząwszy, wyrasta z działania jednej jedynej figury: 
jeden tylko Gustaw jest elementem aktywnym. Pani 
Dobrójska i Radost, a poniekąd i Albin - to tylko 
jakby chór. Aniela reprezentuje opór, ale bierny. 
Przeciwstawia się Gustawowi nie tyle ona, ile Klara, 
ale przeciwstawiając się, nie wytacza żadnej zdecydo
wanej kontrofensywy. Działa sam jeden Gustaw. Jak 
często w Polsce bywa i w ważniejszych sprawach 
sam jeden za wszystkich. A któż powie, że akcja nie 
jedzie mimo to doskonałym tempem? Tak sobie po
radzić, tyle z jednej aktywności wyrzucić skrętów do
datkowych, a zajmujących, zabawnych, nigdy fałszy
wych, nigdy sztucznych, wymyślonych, chwiejnych, 
ciągle idących w górę budowy - to już jest arcy
dzieło kompozycji. Sluby panieńskie jako budowa są 
istotnie arcydziełem. 
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t echniczny - Henryk Kopyciński. 
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