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ŚPIEW 

Kto raz pierwszy kocha szczerze, 
Bystry w czuciu , ślepy w wierze, 
Swoją miłość wieczną mniema, 

Wielbi Bóstwo w tej co kocha; 
I choć jędza albo płocha, 

W jego oczach wady nie ma, 
W jego oczach wady nie ma, 
Bo się Lubą Bóstwem mniema. 

Kto się kocha razą drugą 
Nie jest pewny na jak długo , 

Raz już kochać przestał w życiu , 
Raz i drugi przestać może; 
Patrzy kolców widząc róże , 

Czy nie sterczą gdzie w ukryciu , 
Czy nie sterczą gdzie w ukryciu , 

Bo się ukuł raz już w życiu. 

Kto się kocha po raz trzeci, 
Wprzód wzajemny ogień wznieci, 
Już nie miłość go. prowadzi, 

Lecz miłością on kieruje; 
Więcej mówi niźli czuje, 

I rozsądku już się radzi, 
I rozsąqku już się radzi, 
Bo nie miłość go prowadzi. 

A kto kocha raz już czwarty, 
To nie miłość , to są żarty , 

I nam kochać tak wypada, 
Zrywać kwiaty, mijać ciernie; 
Póki dobrze póty wiernie, 

Wtedy niczem płochość, zdrada; 
Wtedy niczem p.ochość , zdrada, 
I tak kochać nam wypada. 

Aleksander Fredro, NIEZNANY ZBIÓR POEZJI , 
Nakładem Towarzystwa Miłośników Książki , 
Kraków MC XXXIX, egz. nr 259. 
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Z początkiem 1827 roku, a może nawet pod koniec I 826, naszkicował 
Fredro pierwszy plan komedii, którą nazwał Magnetyzmem, a która miała 
potem zostać Ślubami panieńskimi. Wkrótce powstała redakcja, napisana 
13-zgłoskowym wierszem nie rymowanym. Tytuł był już inny: Nienawiść 
mężczyzn. Z formy był poeta zadowolony, czego dowodzi list do brata 
Maksymiliana z połowy 1827 roku, w którym autor wirtuozeryjnego 
Męża i ±ony przekornie stwierdza, że utwór nowy „ma więcej lekkości, 
jak zwykle moje sztuki. Wiersze nie są to, co rymowe, ale lepiej niż proza, 
a dla tego nieszczęśliwego rymu, już z siebie nienaturalnego, ileż to myśli 
nie traci najpierwszego powabu w stylu komedii, to jest naturalności". 

Wystarczy porównać dwa zachowane akty owej pierwszej wersji z re
dakcją ostateczną, aby się przekonać, jak mylnie poeta sam siebie oceniał. 
Po raz drugi to już możemy stwierdzić. Pierwszy wypadek dotyczył Dy
liżansu, komedii tak interesującej, a poddanej samokrytyce- niesprawied
liwej. W drugim wypadku nie wyczuł Fredro, jakie ma dla niego znaczenie 
forma tak mu bliska: regularny wiersz rymowany. 
Może to jednak była jedynie omyłka chwilowa, przejściowe omamie

nie? W cytowanym przed chwilą liście do brata wyraża autor obawy, że 
zmiana formy na nową (która nie była ani prozatorska, ani regularnie 
poetycka) wywoła „hałas, krzyk". Dodaje: „[„.] zdaje się, to dobrze by 
było, aby na afiszach przy pierwszych przedstawieniach nie drukowali 
mego nazwiska, bo wywołanie autora jest znakiem, czy się sztuka podobała 
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publiczności, czy nie". Ciekawa jest również uwaga, że dla oceny „trzeba 
być samemu i samemu czytać". Taki sprawdzian głośnej lektury mógł 
dopiero uprzytamniać- nawet uszom autora - jaka forma jest naprawdę 
lepsza. 

Fredro był - rzecz paradoksalna - swobodniejszy wtedy, gdy pisał 
pozornie trudniejszym i mniej naturalnym językiem poezji „regularnej". 
Albo prozą. Posłuchajmy Gustawa z wersji pierwszej, gdy mówi o Albinie 
(noszącym tu na razie imię Erazma): 

Otóż to ten, ten płaksa, ten wszystkiemu winien 
Chodzi, jęczy i ślocha, diabli wiedzą czego, 
Tylko drugim przeszkadza, tylko drugim psuje. „ 

(do siebie) 
Ćo ja z nim pocznę? Co? Kiedy nie chce słuchać. 

(do Erazma) 
Dwa, dwa lata się kocha i nic nie wykochał, 
Każda już teraz myśli, że to tak należy 
Że człowiek sto lat żyje, a pięćdziesiąt kocha„ . 

(Akt li, scena 8) 

Inny przykład, zaczerpnięty z pierwszego aktu. Gdy Radost zwraca 
uwagę Guciowi, że nocne wyprawy i wędrówki mogą zniechęcić śliczną 
Anielę, chłopak początkowo odpowiadał: 

I cóż to ma przeszkadzać, że ja w nocy nie śpię? 

Dopiero w ostatecznej wersji replika ta nabrała całego bogactwa nie 
tylko rytmicznego, ale i komediowo-ironicznego: 

A, bardzom ciekawy, 
Co moją pannę obchodzić może. 

Kiedy, jak i gdzie ja się spać położę? 

(Akt /, scena 4) 

Może więc odbyła się jakaś głośna lektura, po której poeta „posłyszał" 
wewnętrznym słuchem-tę właśnie, najświetniejszą, najbliższą mu, formę? 
Być może, iż wymagało to pewnego upływu czasu, spokoju, poetyckiego 
kiełkowania. Faktem jest, że upłynęło pięć lat, zanim powstała ostateczna 
redakcja i wybrany został definitywny tytuł miłosnej arcy komedii: Śluby 
panieńskie, czyli magnetyzm serca. Gdy się to stało, w 1832 roku Alek
sander .Fredro był już nie tylko szczęśliwym mężem swej ukochanej Zofii, 
ale i ojcem trzyletniego SY,nka, Jana Aleksandra. Mógł na problemy tej 
sztuki spojrzeć z pewnego dystansu. Z uśmiechem poetyckiego samo
rozumienia. 
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Potrzeba takiego „kiełkowania", fermentowania artystycznego, mogła 
być powodem dostatecznym. Nie trzeba zapewne wymyślać dodatkowych; 
na przykład przetworzenia postaci wujaszka Radosta, co suponował prof. 
Stanisław Pigoń w pięknym, ale chyba na zbyt wielu niewiadomych opar
tym, szkicu Stłumiony dysonans w „Ślubach panieńskich". Ponieważ po
siad~my jedynie dwa akty pierws;zej wersji i ów fragment nie wykazuje, 
by Radost przebywał w trakcie pracy nad Ślubami istotniejsze przeobra
żenia, wysuwanie takiej tezy nie jest przekonywające. Czy Radost miał 
pierwotnie uosabiać gorycze rozczarowań samego Fredry? Nie wydaje się 
to prawdopodobne. Jeśli ktoś uosabiał sprawy autobiograficzne - to 
raczej Gustaw. 

• 
Dwa zasadnicze problemy wysuwają się na plan pierwszy, gdy analizu

jemy Śluby panieńskie. Pierwszy - to narodziny miłości. Drugi - bunt 
młodej generacji przeciw narzuconym konwencjom. Narodziny miłości -
to psychiczna ewolucja trojga osób: Gustawa, Anieli i Klary (Albin zostaje 
w tym samym punkcie, w którym widzieliśmy go na początku). 

Gustaw, jak możemy wyczuwać, jest w pewnym stopniu autoportretem 
Fredry. Jego przeżycia mocno przypominają te, których doznawał sam 
poeta. Zrazu interesuje go zabawa, ale - z domieszką refleksyjnego zacie
kawienia. Nocne wyprawy mają na celu hulanki i wyładowanie radości 
życia. Lecz pozwalają też poznać świat. rozciągający się poza obrębem 
rodzinnego dworku. Ten świat jest „demokratyczny", plebejski, egzo
tyczny dla młodego panicza, jakim był i dla samego poety „krajobraz" 
polskich, niemieckich, francuskich i włoskich zajazdów, karczem, zabaw. 
Czyli - pejzaż znany nam dobrze z Intrygi naprędce, Odludków i poety, 
Listur Noclegu w Apeninach, Dyliżansu„. Gustaw tylko częściowo żartuje, 
gdy doznania spod „Złotej Papugi" nazwie najlepszą szkołą życia: 

Lepszej być nie może 
Na całym świecie, co się wielkim mieni, 
Gdzie każdy trwożnie po śliskiej przestrzeni 
Jakby na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 
Tam, czym są ludzie, niechaj nikt nie bada; 
Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 
Przybranym kształtem nie chce i nie zwodzi, 
Gdzie więcej wola niż rozum nim włada 
Tam chwytaj pędzel, wzór stoi gotowy. 

(Akt /, scena 4) 

Tam Gustaw poznał może młodego poetę Edwina. Tam pochwycił 
uwagi Ludmira z Jowialskiego. I w Birbanckim dostrzegł marzenie o po
dróży pozaziemskiej. Ale przychodzi moment, w którym inne, równie 
pasjonujące sprawy zajmą umysł i serce pana Gustawa. Anielę Dobrójską 
dostrzegał zrazu okiem roztargnionym, z domieszką zniecierpliwienia. 
Śliczna doprawdy, ale przeszkadza mu i w zabawie, i w usiłowaniach po
znania świata. 

Miłość zaczyna się w momencie, gdy powstają przeszkody. Jeśli to praw
da, że kapitan Fredro założył się (jak plotkował Ludwik Jabłonowski), 
że Zofię Skarbkową zdobędzie i że ten zakład przegrał - to przecież 
także i Gustaw spotyka podobny zakład (po trosze jak pułkownik 
Ludmir w Dyliżansie, tylko w innej materii). Są to „śluby" dwóch panien, 
wzmagające opór Anieli. Ale Gustaw, który niedawno studiował świat 
pozbawiony masek i pozorów, nie salonowy, łatwo zgadnie-że owe śluby, 
pozornie tak dziecinne, że ta „nienawiść mężczyzn" wynika z głębszego, 
bardziej ważkiego powodu. Opór Anieli- sam Gustaw, w gruncie duszy, 
mógłby uznać za uzasadniony. 

Gdyby główny amant tej komedii wierzył w dawny, patriarchalny po
rządek świata- akcja nie mogłaby się rozwinąć. Póki Gustaw uważa swe 
przyszłe małżeństwo za rezultat matrymonialnych planów dwóch ro
dzin, nie pasjonuje się tą sprawą. Nie miałby przecież nic przeciw za
ślubieniu ślicznej dziewczyny. Ale czuje i wie, że prawdziwe szczęście 
zaczyna się w momencie swobodnego, indywidualnego wyboru. Podziela 
poglądy swej epoki, swej romantycznej generacji. · 

Aniela, pozornie łagodna i bierna, dobrze wychowana i ludziom życz
liwa, ma swój sąd, swoją wolę. Nie tylko jako wyznawczyni „ślubów" 
(które rozśmieszają Radosta i Gustawa), także jako panna z pierwszej 
połowy XIX wieku - stawia opór rodzinnej umowie. To nie bezbronna 
Agnieszka ze Złotej Czaszki Słowackiego. Przełamanie, pozornie tylko 
wmówionej, pierwotnej obojętności Anieli, rozpala wyobraźnię Gustawa. 

Adam Grzymała-Siedlecki w studium o Ślubach wykazuje, że zakochanie 
się chłopca wyzwala jego pomysłowość. Dodajmy, że począwszy odmo
mentu, w którym Gustaw uświadamia sobie swoją miłość do Anieli 
Dobrójskiej, staje się on niejako „reżyserem", organizatorem całej akcji 
komediowej. To on stwarza warunki, w których Klara uświadamia sobie, 
że uległy Albin jest jej w istocie bliski i drogi. Niebezpieczeństwo, prze
szkoda fikcyjna (bo wymyślona przez Gucia), możliwość zmuszenia jej 
do małżeństwa z kim innym, otworzą oczy panience tak przekornej. 



Starałem się wykazać w książce pod tytułem Szkice teatralne (Wyd. 
Literackie 1955), że Śluby panieńskie, to tylko pozorna sielanka. Jak 
dalece owa sielankowość może być iluzją, dowodzi analogia, którą, w in
nych zresztą celach literackich, przywołał autor Obrachunków fredro
wskich, Boy. Zestawiał on Śluby panieńskie nie tylko z komedią Musseta 
Nie trzeba się zarzekać, ale i ze słynną sztuką tego romantyka Nie igra 
się z miłością. (Powoływał się przy tym, nie bez racji, na prof. Stanisława 
Tarnowskiego). 

Ani Anieli, ani Gustawowi nie grozi małżeństwo przymusowe. Sa
mi określają prawa swego losu, sami zdobywają możność organizowania 
swego szczęścia. Druga para jest już jednak w sytuacji gorszej. Myślę 
o Albinie i Klarze. Pokonaliśmy, na szczęście, uprzedzenia niektórych 
historyków literatury, którzy odmawiali kochankowi Klary prawa do 
„rzeczywistego" bytu. We wspomnianym przed chwilą szkicu (,,Śluby 
panieńskie" jako pozorna sielanka) polemizowałem z autorem komentarza 
do Ślubów w serii „ Naszej Biblioteki" Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich (Wrocław 1953) Władysławem Szyszkowskim. Twierdził on, że 
Albin „od początku do końca wydaje nam się figurą mało prawdopodobną 
na tle cichego dworku szlacheckiego. Źródła tego odstępstwa od praw
dy życiowej należy szukać w dążeniach satyrycznych autora w stosunku 
do przesadnych objawów sentymentalizmu, jakie się zaznaczyły w ówczes
nych romansach sentymentalnych, a pod ich wpływem także i w życiu 
współczesnego pokolenia". 

Praktyka naszych teatrów, np. „Ateneum" warszawskiego i krakowskiej 
„ Bagateli" oraz spektaklu kaliskiego z 1980 roku wykazała, że możemy 
sobie wyobrazić Albina jako chłopca na schwał, przystojnego, opalonego, 
wcale nie groteskowego. Jest po prostu zakochany i nieporadny w spo
sobach wyrażania swej miłości . Wystarczy kilka „lekcji" Gustawa, by 
w nim wyzwolić lepsze samopoczucie. 

Także i Helena z Pana Jowialskiego przeciwstawi swą powagę wieczne
mu rozbawieniu środowiska. Fredro pokazuje zarówno na jej przykładzie, 
jak i Albina, nowy stosunek do spraw życiowych młodego pokolenia, 
wychowanego na romantyzmie. Że wielki komediopisarz czyni to w spo
sób zaprawiony ironią - to jego prawo. Jego i sztuki. Ładnie by wyglądał 
świat komediopisarzy, gdybyśmy kwestionowali psychologiczne prawdo
podobieństwo postaci potraktowanych z humorem. 
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Dlatego i Albin ma pełne prawo do istnienia pod słońcem, przyświe
cającym Fredrowskiej twórczości. Że jest to postać wartości.owa i cieka
wa - dowodzi jego zachowanie w chwili, gdy się dowiaduje o rzekomo 
projektowanym małżeństwie Klary i Radosta. Nawet pani Dobrójska 
nie próbuje bronić swej wychowanki. Natomiast Albin, zapominając 
o wszelkich konwenansach, „krzyczy w ucho" Radosta : 

Nim zaślubisz Klarę 
Mnie zabić musisz! 

Wierzymy mu tym chętniej, że ów buntownik, już romantyczny, wierzy 
nie tylko w miłość wzajemną, ale nawet i w nieszczęśliwą, jednostronną. 

Tradycja sceniczna Ślubów jest przebogata. Aniela należała do słynnych 
ról Heleny Modrzejewskiej. W warszawskim spektaklu Teatru Popular
nego, z roku 1981-82 (reż. Andrzej Ziębiński), Albin zjawia się po raz 
pierwszy na scenie w nieco „bajrońskiej" opończy. Ale szybko ją odrzuca
j już się zachowuje naturalnie, a nawet przypomina trochę dzięki stylowi 
gry i charakteryzacji (modnej obecnie wśród młodzieży brodzie) dzisiej
szego hippisa. Natomiast zarzucono, na szczęście, tradycje farsowych 
gierek w tej roli, np. wyżymania chusteczki z potopu łez Albina, co sto
sowano na scenie lwowskiej, ku oburzeniu autora. 

Fredro nie był więc, pisząc Śluby, takim tradycjonalistą, patrzącym na 
życie z ganku ziemiańskiego dworu, jak sądził nawet Boy. Autor tej 
komedii dostrzega już przemiany. Być może, iż po zapadnięciu kurtyny 
pobierze się i trzecia para, Radost i Dobrójska, choć mogłoby to skompli
kować zarówno sytuację materialną młodych, jak i wzruszającą miłość 
i opiekuńcze przywiązanie wujaszka wobec dowcipnego. sympatycznego 
Gucia. Ale nie bawmy się w zakusy Kliminy z Wesela, chcącej wszystkich 
wyswatać. Niech nam wystarczy radość, jakiej dostarcza komedia, gdy się 
krzyżują błyskawiczne repliki, jeszcze wzmagające muzykę wiersza. 

Wojciech Natanson, Sekrety Fredrowskie, 
Warszawa 1984. 
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