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„Magnetyzm serca" 

Istnieje pewien nawyk, żeby nie powiedzieć przesąd, rozpowszechniony 
szczególnie wśród historyków literatury, który nakazuje oceniać dzieła !lite
rackie - a choćby tylko klasyfikować je - wedle kryteriów realiów history
cznych . Oczekiwania w tym względzie dotyczą takich elementów jak: tło 
epoki, podłoże społeczne, wyrażanie idei właściwych nurtom życia polity
cznego lub też postawom światopoglądowym. Wyjątkowo nieadekwatne 
staje się takie działanie w odniesieniu do dramaturgii. Koncentruje bowiem 
uwagę na sprawach pobocznych, które nie stanowią o jakości dzieła, zwła
szcza w jego kontekście teatralnym. Przykładem sztuki, która obnaża bez
silność owej metody jest - między innymi - prezentowana dziś na scenie 
komedia. 
„Śluby panieńskie" nie posiadają w swej zewnętrznej warstwie materiału 

historyczno-obyczajowo-socjologicznego. Również psychologia postaci, 
postrzegana według powierzchniowych znamion, ogranicza się do najprost
szych odruchów i motywacji. Komedia ta jawi się pozornie jako błaha, pro
sta w treści, precyzyjnie skonstruowana zabawa teatralna. Jednak od dnia 
prapremiery, tj. 15 lutego 1833 r„ ta sztuka Fredry, obók innych, znalazła 
stałe miejsce na scenach, zaowocowała wybitnymi kreacjami aktorskimi, 
weszła do kanonu polskiego teatru. Jeśli bowiem przyjrzymy się uważnie 
poszczególnym warstwom tekstu, okazać może się jak subtelnych środków 
użyto, by zapisać intencje oraz stworzyć żywe, pełne głębokiej prawdy psy
chologicznej postaci. Z racji braku miejsca, by rozpatrzeć poszczególne a 
liczne elementy tej misternej konstrukcji, dla przykładu prześledźmy jak 
rozwija się opowieść. 

Fredro pokazuje historię „Ślubów ... " (w teatrze wszak opowiada się uka
zując akcję) sprawiedliwie i do końca wykorzystując osoby sztuki. Każda 
jest uwikłana w intrygę, ma w niej swoją rolę, a z biegiem zdarzeń aktyw
ność jej się wzmaga, by w finalnej konfrontacji doprowadzić do rozwiąza
nia. Zauważmy jednak, że początkowy konflikt, czyli tytułowe śluby, zostaje 
zażegnany już w 4 akcie (dokładnie w scenie czwartej), co zupełnie nie 
przeszkadza temu, by komedia toczyła się dalej i to z coraz większym tem
pem. Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z przypadkiem, gdy rozwiązanie 
konfliktu nie wstrzymuje rozwoju akcji? A może jest tak, że owo sprzysięże
nie nie stanowi głównego konfliktu, ten bowiem w dobrze skonstruowanej 
komedii akcji (a z taką niewątpliwie mamy do czynienia) rozwiązując się 
wygasza bieg wydarzeń. Otóż właśnie! Fredro zastosował chwyt polegający 
na zastąpieniu pierwotnego napędu dramatu innym, a sygnał tak1iego zwro
tu umieszcza już w tytule. Pierwsza przyczyna sprawcza - śluby, doprowa
dza do drugiej, współistniejącej i jak się okazuje ostatecznej - magne
tyzmu serca. 

„Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
Jeżeli zatem mam zaradne siły · 
Ogień swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegóż miałbym w pifJknej, młodej duszy, 
Czystej jak śnieżek, co swiezo przyprószy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nie wycisnąć piętna!" 



Ta kwestia Gustawa ze sceny 5 aktu 3 odsłania podstawową oś, wedle któ
rej został skonstruowany świat „Ślubów ... ". Mający źródło w sercu „magne
tyzm" nakazuje osobom sztuki działanie, „wymuszając" oczyszczenie pro
stych relacji uczuciowych z zachamowań. Usuwa blokadę spowodowaną 
otumanieniem umysłu fałszywymi ideami i przywraca sercu, należne mu, 
centralne miejsce. 
Odejdźmy na chwilę od tekstu Fredry. W niedawno wydanej przez „Pusty 

Obłok" książce Alexandra Lowena pt. „Miłość, seks i serce" znaleźć można 
fragment następującej treści: 
„Od najdawniejszych czasów serce było znaczącym symbolem w myśli 
ludzkiej. ( ... ) Większość ludzi uważa serce za rdzeń swojego istnienia. Tak 
więc, kiedy mówimy o kimś, że „zwrócił swoje serce w innym kierunku", 
mamy na myśli, że uległa zmianie cała jego postawa. 

Serce symbolizuje nie tylko emocjonalne centrum człowieka, lecz rów
nież centrum duchowe. Wielu ludzi wierzy, że jest ono źródłem życia. ( ... ) 
Chociaż w naszej kulturze związek serca z miłością jest powszechnie 

znany ( ... ) większość ( ... ) traktuje go jako symboliczny. Co prawda w pio
senkach słyszymy: „ukradłaś mi serce" czy „oddałem ci serce", ale kto tak 
naprawdę wierzy, że można oddać komuś serce lub obudzić się i stwierdzić, 
że je ukradziono? Jeśli jednak o takich wyrażeniach myślimy w terminach 
funkcjonalnych, nabierają one sensu. Ktoś „oddaje" swoje serce, kiedy 
angażuje się tak bardzo w związek z drugą osobą, że wydaje się, iż prze
staje ono do niego należeć". 

We wstępie do wspomnianej pracy dr. Stephen Sinatra z kolei oświadcza: 
„Większość ludzi doświadczyła przyspieszonego bicia serca w następ

stwie sprzeczki z bliskim człowiekiem. Co więcej, powszechną praktyką we 
wszystkich kulturach jest kładzenie dłoni na sercu, kiedy mówimy o miłości, 
jak gdybyśmy tym chcieli umiejscowić towarzyszące uczuciu fizyczn'e doz
nania. Jeżeli istotnie serce wydaje się zaangażowane, we wszelkiego rodza
ju doświadczanie miłości, musimy przyjąć, że takie wyrażenie jak „serce 
przepełnione miłością" opisuje również zjawiska fizyczne". 

Z dalszej lektury można się dowiedzieć, że skutkiem cierpień duchowych 
są cierpienia fizyczne. Przeciwstawianie się naturalnej potrzebie brania i 
dawania miłości może doprowadzić do stanów chorobowych. Można to 
wyrazić inaczej - stawianie tamy magnetyzmowi serca jest działaniem 
skierowanym przeciwsko sobie samemu. 

Tak oto w znakomicie skonstruowanej, napisanej wspaniałym językiem 
choć „na oko" błahej, „czystej" komedii odnajdujemy treści wspólne pod
stawom współczesnej bioenergetyki. Mądry hraba Aleksander opowiadając 
historię pewnej miłosnej intrygi zawarł w niej więcej niż mogłoby się to z 
pozoru wydawać. 

Nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy, rzecz wydająca się nieistotną pokaże 
swój sens i powód dla którego powstała. 

Bogusław Chmielewski 
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„ ... i Bunt." 

Na początku był mężczyzna i kobieta, a potem ... niewiele trzeba czasu. 
Ile?, trudno to określić - z epoki na epokę idzie to coraz szybciej. Wystar
czy powiedzmy„. 12, 14 a już na pewno 16 lat, żeby dzieci spostrzegłszy 
swoją odmienność, z bu n to w a ł y się przeciw RODZICOM. Czasem jest to 
gwałtowny wybuch, nagły zwrot - z dnia na dzień wskakuje się w spodnie 
o dziwacznym (jak na upodobania „starych") kroju, albo obcina się (!) 
spódniczkę podarowaną kiedyś przez kochającą mamusię („nosiłam ją 

kiedy jeszcze ciebie nie było na świecie"). Czasem pozostają tylko marze
nia o prawdziwej rewolcie, a wszystko kończy się na upartym „zaśmieca
niu" pokoju „ohydnymi" plakatami, albo uporczywym wysłuchiwaniu „głu
piego łomotu" jak mówią „starzy" o jedynie prawdziwej Muzyce. 

Jestem przekonany, że od dawna, od niespodziewanej wyprowadzki z 
Raju istniały dla tych, którzy przekraczali próg bezgrzesznego dzieciństwa, 
jakieą dziwaczne spodnie i zakrótkie spódniczki (nawet gdyby chodziło o 
figowy listek). 

A za progiem? - SEKS. Tak, niestety (jak myślą „starzy") i na szczęście 
(to młodzi). I w tym cały jest ambaras ... 

I w tym jest ambaras, żeby każde wstępujące w miłosne szranki pokolenie 
dowiedziało się co, gdzie, jak i kiedy nie zapominając przy tern o inty
mności miłowania. I to jest prawdziwa przyczyna nieprzejednania domo
wych stróżów moralności. Rozumieją oni, ba! nawet podzielają tak ie zain
teresowania, ale dla dobra sprawy muszą się od nich zdecydowanie odciąć. 
„Młodzi" zaś kiedy już raz zobaczą owe śmieszne (a jakże) zakazy i nakazy 
„starych" stwierdzają, że w tak zakłamanym świecie żyć nie można i posta
nawiają natychmiast go zmienić. 

Z buntu, rwania więzów, zrzucania masek rodzi się Nowy Człowiek, całe 
pokolenie NOWYCH LUDZI rozpoznające się z łatwością po spodniach, 
spódniczkach, fryzurach, muzyce„. NOWI LUDZIE hardo podnoszą głowy 
jak sztandar WOLNOŚCI I MIŁOŚCI, a z połączenia tych obu„. biorą się 
dzieci. I nagle, bez ostrzeżenia, „młodzi" budzą się z buntu jak ze snu do 
nowej roli ... „STARYCH"('!!). Jeszcze chwila a zobaczą jak ktoś wskakuje w 
dziwaczne spodnie lub obcina (fantastyczną!) spódnicę, usłyszą muzykę 
kompletnie bez sensu.„ Dzieci są, wyboru nie ma, nową rolę odegrać 

trzeba' Co pozostaje? - uwierzyć w nią bez zastrzeżeń (no, prawie) 
samemu wygłaszać obśmiewane, nie tak dawno, nakazy i zakazy. 

Co mają do tego „Śluby panieńskie"? Zobaczmy. 

Reżyser 



Sztuki Aleksandra Fredry na scenach polskich - pierwsze 
realizacje 

Intryga na prędce - 1817 Lwów 
Pan Geldhab - 1821 Warszawa 
Mąż i żona - 1822 Lwów 
Zrzędność i przekora - 1822 Warszawa 
Cudzoziemszczyzna - 1824 Lwów 
Nowy Don Kiszot - 1824 Lwów 
Pierwsza lepsza - 1824 Warszawa 
List - 1825 Lwów 
Damy i huzary - 1825 Lwów 
Nikt mnie nie zna - 1826 Lwów 
Odludki i poeta - 1826 Lwów 
Przyjaciele - 1828 Warszawa 
Gwałtu co się dzieje - 1832 Kraków 
Pan Jowialski - 1832 Lwów 
Śluby panieńskie - 1833 Lwów 
Dyliżans - 1833 Lwów 
Zemsta - 1834 Lwów 
Ciotunia - 1834 Lwów 
Dożywocie - 1835 Lwów 
Nocleg w Apeninach - 1841 Lwów 
Wielki człowiek do małych interesów - 1877 Lwów 
Dwie blizny - 1877 Kraków 
Z jakim się wdajesz, takim się stajesz - 1877 Lwów 
$wieczka zgasła - 1877 Lwów 
Rewolwer - 1877 Lwów 
Wychowanka - 1877 Kraków 
Godzina litości - 1877 Kraków 
Ożenić się nie mogę - 1877 Lwów 
Teraz - 1877 Kraków 
Jestem zabójcą - 1877 Kraków 
Ostatnia wola - 1878 Kraków 
Pan Benet - 1878 Kraków 
Lita et Compagnie - 1878 Kraków 
Co tu kłopotu - 1879 Lwów 
Koncert - 1885 Kraków 
Obrona Olsztyna - 1889 Lwów 
Z Przemyśla do Przeszowy - 1897 Kraków 
Brytan Bryś - 1901 Kraków 
Rymond - 1901 (w języku polskim nie grano) 
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