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TADEUSZ ZELEŃSKI-BOY 

SZCZĘSCIE ANIELI 

Pewnego dnia, mając pisać jeszcze raz recenzję ze 
„ślubów panieńskich", znudzony z góry tym, co 
mógłbym powiedzieć rozsądnego o tej uroczej, ale 
zbyt znanej komedii, puściłem wodze fantazji. Ko
muż nie zdarzyło się - pisałem - na ślubie ładnej 
kuzynki, w której się człowiek troszkę podkochiwał, 
zadumać przy bombastycznych toastach weselnych 
i z odrobiną melancholii próbować czytać w runach 
przyszłości? 

Przyznam się - tak snułem myśli dalej - że tu 
bywam niespokojny„. Gucio to wirtuoz; mistrz w 

prowadzeniu gry miłosnej, w pokonywaniu prze
szkód, w sączeniu owego magnetyzmu, pod .którego 
wpływem Aniela tak bezwolnie drży w jego dło

niach. Ona - to cudowne skrzypce, czekające swego 
grajka. Przeżyją trochę .ddnych chwil, pewnie na 
wsi. Później zamieszkają w mieście, pewnie we Lwo
wie. Będą wiedli dystyngowane, próżniacze życie 

wielkiego świata; on nie oprze się pokusie, próbo
wania swego magnetyzmu na lwowskich pięknoś

ciach; zapał stanie się rutyną, inwencja - pedan
terią; zostanie mu skłonność do obdzielenia innych 
radami, doświadczeniem. Ona przepłacze kilka lat; 
potem w słabym momencie, zjawi się jakiś frant, 
który znów ujmie ją za rękę i ożywi magnetycz
nym prądem; stanie się łzawą i nękaną wyrzutami, 
trochę nudną i niezręczną kochanką , chowającą pliki 
listów miłosnych za domowym ołtarzykiem . Albo 
się grubo mylę, albo to jest epilog „Ślubów panień
skich"; wart byłby napisania, gdyby„. go Fredro nie 
był napisał sam. To - „Mąż i żona". Wacław - to 
postarzały o dziesięć lat Gustaw; Elwira - to Aniela 
jako kobieta trzydziestoletnia. Szczęście, że pani 
Dobrójska tego nie doczekała; umarła biedactwo 



Kobietom zdaje się często, ze kochają, choćby nie kochaly; 
rozrywka, podnieta zawarta w milostce rozkosz budzenia 
pragnień, wreszcie przykrość odmowy, wszystko to sprawia, 

iż zalotność swą biorą za mHość 

przedwcześnie na skręcenie kiszek, bawiąc u krew
nych na Litwie i objadłszy się kołdunów ... 

Tak sobie roiłem, nie przypisując tej koncepcji 
większego znaczenia, ile że daleki byłem od wszel
kiego fredrologizowania i nie znałem wówczas zu
pełnie literatury fredrowskiej. 

Jakże sam sobie spoważniałem, kiedy obecnie zgłę
biając tajniki wiedzy o Fredrze spostrzegłem, że 

się spotkałem w mojej myśli - a raczej ,„ moim 
odczuwaniu - ze starym Brucknerem. Aż się zdzi
wiłem, „Dobroduszność i pogodność jego komedii 
bywa pozorna" - pisze Bruckner w swoim szkicu 
o Fredrze. - „Jakiż np. ciąg dalszy „Ślubów pa
nieńskich"? Oto „Mąż i żona", bo jeszcze przed u
pływem roku znudzi Aniela Gustawa, a Albin Kla
rę" („.) Skoro tedy on jest niespokojny o przyszłe 
szczęście panny Anieli Dobrójskiej, warto, aby wie
dza ścisła rozważyła tę sprawę . 

Najpierw z punktu historycznego. Znów ·wracamy 
do tego. co jest główną treścią tych obrachunków, 
mianowicie do ciągłej zmiany perspektyw w stosuri
ku do komedyj Fredry i ich postaci. Przyjęta z za
chwytem przez premierową publiczność , komedia ta 
podzieliła los innych utworów Fredry w oczach tych. 
którzy, patrząc przez społeczne i demokratyczne 
okulary, programowo zlekceważyli jego twórczość(.„) 
W odczytach Tarnowskiego padają :!: povmdu „Ślu
bów panieńskich" nazwiska ::\fosseta i Szekspira; 
poetyczność komedii spotyka się z trafnym odczu
ciem. W Anieli widzi Tarnowski „jeden z najładniej
szych i najwierniejszych typów polskiego dziewczę
cia". Gucio to taki szczęściarz, za którym „kobiety 
przepadają, chłopcy mu zazdroszczą". postacie ko
medii są .,wiernymi a pięknymi typami natury tego 
narodu, do którego należą" („.) Tarnowski, pisząc 

o „Slubach panieńskich" wspominał Szekspira: miał 
na myśli Beatrice i Benedykata z „Wiele hałasu 

o nic", Gostomski (1889) już widzi w naszym Guciu.„ 
szekspirowskiego „Henryka V z pierwszej części try-
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Nie ma maski, która I>µ mogla długo 1lkr11ć r1ilnść 

gdzie ona Jest, arii uclać Jq tam, gdzie jej nie ma 
·om. 

legii"~ („) Już zaczynają się owe nadbudowy oby
watelskie, patriotyczne, moralne, które musiało mieć 
każde arcydzieło, aby godnie wejść do panteonu na
rodowego („.) 

Tarnowski był jeszcze bliski fredrowskiego świata: 
mówi o tych ludziach jak o dobrych znajomych, lubi 
ich, żyje z nimi, ale nie przychodzi mu na myśl szu
kać w komediach Fredry ewangelii narodu. Uczynią 
to inni, licytując się na entuzjazm, tak że w końcu -
jak już wspominałem - literatura o tej uroczej ko
medii zmieni się w jakąś uprzykrzoną litanię do 
obcisłych spodni Gucia: „Guciu możny, Guciu szla
chetny. Guciu narodowy, Guciu waleczny, Guciu 
obywatelski, Guciu mądry, Guciu wierny, Guciu ko
chający, Guciu polski, polski, polski"„. W studium 
Gostomskiego „Arcydzieło komedii polskiej" (które 
dotąd cytują z zabobonnym szacunkiem) obserwuje
my ten barok. Gucio i Aniela przywodzą mu na 
myśl ... obraz Kauulbacha „Adama i Ewę"„. Dobry 
Gostomski sądzi, że mówi „najwyższy komplement 
Anieli, stawiając ją tuż po Zosi z „ Pana Tadeusza", 
oczywiście z zachowaniem hierarchii: „Że Zosia 
doskonalszą kreacją w bezwzględnym poró\vnariiu, 
to jest już wyłączną właściwością geniuszu Mickie
wicza, z którym nie może się równać żaden inny 
w naszej literaturze". Inny (bardzo niedawno) zesta
wia Anielę z Oleńką i Heleną z Sienkiewicza„. 
(.,Myślę, że Helena i Oleńka z „Trylogii" to Aniela 
naszego XVII w."„.). Możnaż dalej posunąć onanię 
krytyczną? 

Tak więc, niby na dane hasło, zaczęło się podcią
ganie „Slubów" - i ich świata -- do wszelkich cnót 
i · ideałów narodowych. Rzecz byłaby dość niewinna, 
gdyby znów nie była połączona z opłakanym fałszo
waniem Fredry(„) Doszło do tego, że Grzymała-Sied
lecki w swoim z talentem napisanym, ale niepotrzeb
nie załganym studium o „Slubach panieńskich" po
wiada, że Radost to jest „szlachecki Rzecki z „Lalki". 
jak Rzecki jest mieszczańskim Radostem"! Na czym 
Grzymała opiera to zestawienie Radosta, o którym 



Ja;~::.e biedna jest kobieta pełna w~a:; mitości 1 cno11.1 NieJaka przyjemność, jaką sprawia uchodzić za nieszczęśli
wego, stciJe się nam często pociechą w nie~zczęściu 
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w najlepszym razie nic nie wiemy - z heroicznym, 
naiwnym, bliskim świętości niemal życiem Rzeckie
go, nie umiem wyjaśnić, ale to daje miarę, do czego 
nasi majsterkowie doszli w brązowieniu „Ślubów pa
nieńskich", które się najmniej pod brąz nadają. 

Akcja to osiąga najwyższe natężenie w osobie Gu
cia. Jeden z przysięgłych komentatorów Fredry wi
dzi w nim „wolę, rozum, wyobraźnię i zrozumienie 
zadań życia (sumienie)". Sądzę, że dla młodego pani
cza rozkochać pannę, która mu jest - po sprawdze
niu hipoteki - przez rodzinę przeznaczona. to nie 
jest taki znów akt woli ani sumienia( ... ) 
Grzymała jest bardzo utalentowany fredrolog, ale 

ma jedną wadę: jest większy ułan .od samego księcia 
Józefa i większy Sarmataziemianin od samego Pias
ta. Co on sie tam nafantazjował' Posłuchaicie. Anie
-la ..... autorytet ci1oty, prawości, podniosłości ducho
wej zapewnia jej w rodzinie stanowisko uczuciowo 
przewodnie, rozpościera nad duszami rodziny układ 
jakiegoś matriarchatu .. . Klara, córka rycerska, która 
się wdała w ojca (zapomniał dobry Grzymała. że oj
ciec Klary to był, wedle Fredry, skończony drab) ... 
To temperament z ostrogami i z kołczanem. w któ
rym również dobrze pomieszczą się realne strzały 

łowieckie jak i strzały Amora... Klary to, od czasów 
jagiellońskich, a zwłaszcza wazowskich. własną reką 
odstawiały męża bezapelacyjnie do najbliższego 

obozu", itd. itd. Doprawdy, można by studium na
pisać pt. „Barok w krytyce polskiej". Bo tak się 

leje ciurkiem całym stronicami, aż w końcu, przy
wiedziony do rozpaczy tą iście papkinowską swadą, 
człowiek ma ochotę wykrzyknąć słowami Cześnika 
z „Zemsty". A bezbożny ty języku - i terkotny ... 

Najzabawniejszy jest Grzymała wówczas, kiedy 
chce równocześnie licytować i tężyzne, i cnotę. Więc 

Gucio to zarazem hultaj, który „nie przepuści żadnej 
podwice" i zarazem będzie najlepszym mężem; to 
i wzór prawości i co powie, to zełże. Jest nygus i pę
dziwatr, będzie zeń „tęgi oracjonista, przy okazjach 
odpustów i imienin i wesel za kołnierz nie wyleje", 

ZaLotność iest podłożem natury kobiecej, ale nie wszystkie 
ją rozwijają, u niektórych. zaLotność jest na uwięzi obawy 

Lub rozsądku 



ale z drugiej strony „temperament jakoby stwm·zo
ny do niebezpieczeństvv, na wszystko się waży''. .. 
„Tacy jak on, czasu pokoju, zajeżdżali zbrojna są
siadów, czasu wojny nie grzali się doma za piecem ... 
Siedzi w jego charakterze jakiś swoisty hart i twar
dy kęs woli. gdy czego zachce" ( ... ) Myślałb:-.· kto. że 
ten Gucio zabił co najmniej j;:ikicgo srnokri.. ''n po 
prostu wykonał wiernie to, co hyło ułożon e między 

parą safandułów, Radostem a panią Dobrójską: oże
nił się z panną . którą mu \•·ybrali. W rezultacii:. był 

raczej marionetką ,,. n.:k'i starszych. Dał się przy
wieźć na wieś, dał sh podrażnić dzic('inriymi śluba
mi, obojętriością Anieli i przC' 1<ąsami Klary. ~imiał-
co znów nic hyło zbyt trudne - trafić do serca mło
drj dzicwczyric, bardzo d0jrrnłej do małżeństwa. ro 
1 zrobił z rr iną zwyciezcv to, ra en \"szysry czeka] i. 
Mvślę, że tef!o wieczoru Radnst z panią Dobrójską 
i w tym dowcip Fredry - uśmieją się serdecznie 
koszt<'m zwycirskiego Gucia ( .. ) 

Proszę mnie źle nie rozumieć . .Ta nic nie mani 
przeciwko Guciowi ani mu nie zaprzeczam różnych 
szlacheckich i rycerskich moż1i\\ ości. Może on tani 
i ma ów . , swnist~· hart i t \'-;:irdy k0.s woli" . . iaki chce 
w nim v-ri.dzieć: krytyk; ale 1~1P ma sposobności ujaw
nić ich. Wvdaje mi się po prostu. żr wszystkie owe 
zbyt ,('Órne kr~:teria nie wchw'zą w sfen~ te.i kome
rl i i ( . . ) 
Wróćmy do Gucia .. Jaki z ri,..go bf'dzi,... n~'17? 1\.10ż.e 

despota, niecierplh"''Y· brutal. karciarz. krihif'ciarz? 
Może będzie jej rnbił co rok hn:uszek, R równocz<>~
nie gonił za lada spódnicą? Mo7c hędziP r0mans0wał 
z pokojówkami? Któż to \dF" 

Przyszło~ć zatem jest ri0mna. l\foże łatwi ej już 

czytać v-- jego przeszłości? Przyriajmniej miłosnej. 

Bo ten Gucio jest wielki Rmator miłości. ,. Gdy po
wiem kocham, wówczas tylko żyję" to jego słowa, 
a musiał mówić owo „kocham" nieraz. Ale komu? 
W mieście „nie gada z pannami", jak odburknął 

stryjowi. Wątpię, aby się specjalizował we wdowach, 
bo wdowa a panna, z jego punktu widzenia, to na 

. Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, :i:c nic są 
,uż zdolni dawać zlych przykladów 



jedno wychodzi: jasne jest, że jego terenem opera
cyjnym były - mężatki ( ... ) 

Gucio tedy przyjechał ze stryjaszkiem na wieś; ten 
chłopiec osobiście wydaje się nie bardzo zasobny, 
skoro stryj za niego długi płaci, godzi się na rnrykły 
koniec: - posażne małżeństwo. Zaczyna swoje za
loty od niechcenia: podrażniony niespodzianym chło
dem panny, angażuJe się bardziej, ale i wówczas, 
nim się rozgrzeje, jego uwodzicielska technika nie 
jest olśniewająca : „Z otwartą duszą jak przed bós
twem stoję" . .. „Ubóstwia, powiedz, a powiesz za. 
mało" ... „Z życiem trwać będzie, z życiem tylko gaś
nie" ... Zważmy, że jeszczE' tutaj Gucio nie kocha 
Anieli, a już godzi się - wpół na zimno - z mą oże
nić; inspiracja miłości przychodzi dopiero później 

i wpłyv,:a raczej na jego temperaturę uczuć. nie na 
decyzję . 

Otóż w tym momencie pragnę zwrócić uwagę na 
pewien akcent, a raczej pPwną substytucje;. która 
może nam wyiaśnić tę i ową sprzeczność w charakte
rystyce lub bodaj w naszym odczuwaniu Gucia („ .) 

Przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach 

powstawały, Sluby". Pierwszy rzut kreśli poeta z po
czątkiem r. 1827, kiedy po długiej beznadziei zaled
wie rysuje mu się możliwość połączenia się z uko
chaną kobietą . Te pierwsze „ Śluby" są białym wier
szem; a rho;. poeta pisze do brata. że „z układu jest 
kontent, ma więcej lekkości jak zv,ryklc moje sztu
ki" - wystarczy porównać ten rzut, z którego za
chO\vały się d\va akty (w.vdani0 Biegeleise10a). z ost.:i 
teczną rymowaną redakcją sztuki, aby uczuć prze
paść, 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 wów
czas gdy Fredro był już szczęśliwym mężem Zofii 
Skarbkowej . Wydaje się niewątpliwie, że w momen
tach, w których Gustaw ma być naprawdę wzruszo
ny, Fredro użycza mu własnego głosu, wyraża swoje 
odczuwanie miłości, tym samym daje jego słowom 
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Wielki to spq;t umieć swój spryt ukryć 



akcent nieskończenie głębszy, może nad stan tego 
Gucia, jakiego znaliśmy do tej chwili, Gucia trzpiota 
płatającego figle, dzieciaka, którego Klara czy Anie
la wodzą na pasku swej obojętności lub swojej drwi
ny. Ten głos, nabrzmiały całą głębią uczucia, całą 

powagą przyszłego ojca rodziny - to już nie Gucio, 
to sam Fredro ( ... ) 

Mamy tu niejako dwóch - magią sztuki stopio
nych na chwilę w jedno - ale niewątpliwie dwóch 
Gustawów. Jeden, to ten Gucio, który po roku znudzi 
się może Anielą, jak tego się obawia - i zapewne 
słusznie - Bruckner; drugi, to ów Gustaw, za któ
rego prawość i stałość ręczy nam sam Fredro, a rę
czy 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, któ
ry - nie był poetą ani nie był Fredrą. I dlatego, po 
dojrzałym namyśle , nie byłbym zbyt spokojny 
o szczęście panny Anieli Dobrójskiej, kiedy w przy
szłym jej pożyciu zabraknie tego substytutu. 
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