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Autor wystawionej komedii „AKT SLUBNY" 
(tytul hebrajski „Haktuba"), Efraim Kiszon, na
leży do mlodszej generacji hebrajskich drama
turgów. Sztuki jego, raczej komedie, mają za
cięcie satyryczne i oparte są na współczesnej 

obyczajowości izraelskiej. 
Na scenach izraelskich grane byly jego ko

medie, o charakterze kameralnym: „Czarne na 
białym", „A na czele ... imię jego", „Choć jedno 
slowo z Morgensztejnem". 

„Akt ślubny" (Haktuba) grany jest od trzech 
lat na scenie teatru „Ohel" w Tel-Avivie. 

S T R E S Z C 1z E N 1I ·E K O M iE D I [ 

OBRAZ I 

'Komedia rozigrywa się w rodzinie b~egt> czfo111ka ikibuou:, Elimelecha 
Ben Cur~erezowskiiego, który obecnie ipracuje jaiko insfalatoc wudo
ciągowy w Tel-Avivie. Jego żona nie pracuje Zla!WOOowo. (Jej mąż nie 
u znaje talkiego irównouipraiwnienia). Z amat-Olrstwa zajmuje się 'kra
wiectwem„ Widzimy ją wlaś.nie na scenie, przymierzadąoĄ su'kll1ię sąsiadce
- wdowie - Szej:ne Birnlbaum. 

CÓ!l'ka IJ3erezowskiego, Ajala, studiOIWała peda:gogi'k.ę. Obecnie ma ona 
wyjść za mąiż za iRoiberta !Kn~la, UTzędinika Instytutu Sitatystycznego. 
Na przeszJk.odzie małżeństwu staje falkt, iŻe Robert, a zwłaszcza jego matka 
(ipoc:h<Jdzący z :gruipy imi,grantów z Niemiec), doma.ga się okazania aikiu 
ślubnego rodziców AjaH. 

Ben 01.urowie wiedzą, że nie !brali śllu.bu\ gdyż .2J.5 [at temu nie !PII"ZY
wiązywaino w ki:biucu do tego wagi. Wiedzą naromiast, że czlonelk zarządu 
kibucu, niejaiki J 'asza Zyskiind, obiecał im sprolmrować jalkiś dowód 
ślubu. iNlie mogą :go jednalk znaleźć. 
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Aja:la w obawie, że Kno>Horwie mogą zerwać zaręczyny, domaga się 
od swego ojca, by obecnie zacwa.rł formalny śl·ub. ElimeJec-h ibY!ł:by sMonny 
zadooć uczyruić piropozycji córlki, •ale żoina jego, Szyfra, zirażona .tym, że 
mąż jej sta.l: się z'bytt oschłym, nie zgadza się na zalat.wienile forma1ności 
śLubnycih. Tymczasem przychodzi narzeczony Ajali, Rolbe11t, :prosząc 

w imieniu siwej matki o rprzedstawienie mru dOIWodu ślutbu ;rodziców Ajali. 
Ellimelech telefonuje wtedy do ik'.Lbru'C'U, i pirosi sekretarza, lby wstąpił do 
niego w czasie 'by;tmości w Tel-1Avivie, celem uzyslkania informacji o ich 
aikcie §!wbnym. Ajala strofuje ojca za :bralk odpowiedniej fo=y „ośiwiad
czernia" się jej matce, co spowod01Wał9 odmowę Szyf:ry. OipoW'iada rprzy tej 
okazji, jak to Robert romantycznie o nią się ubiegiiil. 

OBRAZ II 

Wściibsllcii, sąsiadka Berezowslkich, Szejna, chce się dowiedzieć, jaka była 
;przyczyna wczorajszej spirzeczki w domu Berezo•wslkich. 

Naddhodzi Elimelech, lk.tóry jest ja!k.by odmienny. Oświadcza się &wej 
żonie w ;przesadny sposób. Szyfra go wyśmiewa, co znowu wywołuje 
irytację jej męża, !kltótry rezygnuje z „planu zaśl.uJbin żony". Scysja ta 
osiąga swą ikuil.minację, gdy Elimelech dowiaduje się, że żona chce się 
usamodzielinić i zająć się ~arw:iectwern. a córka zamierza żyć z Robertem 
nawet bez śil'Ulbu, jeś'1i foirmaJności rodziców nie będą zalatJWione. Wtedy 
Ellimelech ząda, lby żona OpUIŚcila jego dom. 

.Przybywa wezwany telefO'Ilicznie, peliniący obow~ązki selkiretarza !kibucu. 
Bulki. Elimeleah pirzyjmuje .go serdecznie. Wy.daje mu się, :że Buki :po
winien rgo znać, il?lą>cze p.rzy tym :rozimaite szczegóły dotyczące :rodziny 
Bukiego. W trakcie rozrrnowy oikazuje się, że jedyny czlłowiek, któtry coś 
może wiedzieć o fornnaJnvściaah ślruibnyc'h IBerezowsikich, Jasza Zyskind, 
.znajduje się na płacórwce dypilomatycznej w Melksyi.kn.i. Elimelech posta
nawia iteled'01I101Wać do Meksylku. Chce zatrzymać Biukiego aż do rozmowy 
telefonicznej z Meksyikiem, ale Bulki sitara się odej:ść . Nie pomagają apele 
EMmelecha do solidair:ności kibucowej. Buiki zostaje jednalk:, gdy 1POznaje 
cóirikę IBerewwslkiego. 

OBRAZ III 

Elimelech pTóbude zabarwić Bukiego cipOiwiadaniern o swoic:h sukcesach 
zawodQIWych. To oczywiście nie interesuje [Bulkiego, 1k'tóry iPOZOs'tal tyllko
z powodu Aja!l.!i„ Nie mo~c doczekać się rozmowy z Meksykiem,· Elime
lec:h lpiroponuje Bu!kiemu, lby 1pirzenocorwa1l ru niego w d(Jmu. T ymczasem 
nadszedł Robert Knoilł. Pmv:raca ciągle do sipraiwy okazania jego matce 
dolmment;u ślwbnego irodzilców Ajali. il?oznajego Bulkiego., !który ma tu :po
zostać l[la noc i to rwywołuje jego podejrrzenia i zazdrość. 

Gdy Elimelech napilł się rwina (z powodu b raku wody sodowej ), d ochodzi 
~ędzy małżeństwem do nowej, ostrej tylffi razem, scysjli.. iE:limeiech za
rzruca żonie, rże imponuje jej Rotberit, gdyż jest inteli<gentem, om zaś -
Elimelech ::...... tyłko zwykłym :robotinilkiem. Żąda, by opuiścila j ego dom. 
B uki Słysząc aiwantu1rę, żaili się, że nie mqżna spać „w talle spokojnym 
h otelu". Wyiprowadza Elime1eaha, który 5\karrży ·się, że jest c:hory. N:iewia
domo jednalk, czy jest rzeczyrwiście chory, czy tylko symrul:uje chorobę .. 

OBRAZ IV 

Nazajutrz irano. Szyrfra jest zanieipokojona chorobą męża" Bulk.i ją uspo
kaja, że „pacjent'' śpi spolk.ojnie. 

Wchodzi Szejna. iWęszy ona jakąś ·~ulbszą plotkę. Tymczasem okazuje 
„rwspól:cz:ucie" i o:Plalkude Berezowskiego. 

Ajat!a zostaje sama z Brukim, który nie może zrozUJmeić, j•ak ona mogła 
:zaręczyć się z !Robertem. Ajala tlumaczy, rże Robert jest inteligentny, 
pedam'tyc:zny i delilkatny. Pyta się jednocześnie BUJk;iego, dl•aczego pozostał 
w ioh mieszkaniru, mimo że talk ·się S!Pieszył. Buki odjpowiada, że l[lie 
-chcia.l: opuścić rodziny Berezowskich w tym staJnie, w jakim się znaj{io
waili. Aja.la :nie wierzy mu. Radzi mu przeczyfać Tueuda strudium o kom
pleksie niższości. On ·zaś poprawia ją, :że studium to napisał Adler, a nie 
Fireud. Ajala jest za·skoczona •tym, że 'Buki jest wyikszt:a.lcony" 

Gdy do ,pokoju ,wclJ.odzi Ben Cur zastaje :rnlodyoh całujących się. Udaje 
oburzone.go, choć ;podoiba mu się slkoja<rzenie IBukiego iz jego córką. 

Szejna zaileca się do Berezowskiego. On ją naibiera, udając zai:ntereso
wanie nią. Chce, iby żona jego •to zaurważyla. IPlragnie rwywołać jej 

· zazd:rość . !Budzi się w nim bowiem ZJlOWu u -czucie do Szyfry. To mru się 
udaje. Szyfra załamuje się. Za.płakała. Ohce odejlść z domu męe;a. 'Robert, 
który w międzyczasie nadszecN., :traci siwoją równowagę, gdy dorw:iadruje 
się, że :rodzice Ajali rw ogóle nie mają dolk:umentu śluibnego. 

!Ben Our-1Berezo~ski rw.idzi, że żona pakuje się„ .Pod pozorem, że nie 
Chce, by zaibirała jego rrzeczy, dochodzi do S[plrzeczki o wspólmą fdtogTafię. 
Gdy Szyfra chce ją :przepołowić, oika.ruje się, ·że jest ona z dJr,ugiej strony 
podlepiona właśnie ·ich aktem ślrubu.. 

Ogólnej :radości nie podziela Elimeleah. Jest dotllrn~ęty rtyrrn, że żona 

Chciała odejsć„ [Podniecony chwali się, jalk. będzie żył bez żony. Załamuje 
się jednak podczas tego a:rg'Umentowania i z płaczem pros;i żonę, by po
ZOSJta.l:a. Aikt ślulbu Elim.ellech chce oddać :Bukiemu, gdyż ipo<lobno jego 
r odzice dokonali forma.Jnośc:i śl:UJbnych w z.astęps.1.Jwie Berezowskiich . 
Robert wid~c, że Buiki obejmuje Aj'alę, odidhodzi. 

Wreszcie dochodzi do irozmowy IBerezowslk.iego z Meksykiem. Ellimelech 
radośn;ie rwita Zysikinda, ale nie ma 'Wll:aściwie mu nic do puwiedzenia. 
Spraiwa aikt:u Sln.ubnego zosta.l:a j'UJŻ wyjaśniona. 
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