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Aleksander Fredro 
(miniatura ok. roku 1828) 

Fredro jest jedynym żywym i aktualnym dla nas, granym 
i czytanym bez antykwarskich komentarzy pisarzem formacji 
przedmickiewiczowskiej. Fredro, który przeżył wszystkich 
trzech wieszczów, należy w istocie do pokolenia od nich 
starszego, na które powstanie listopadowe nie wywarło decy
dującego wplywu. Pokolenia przedpowstaniowe nie zostawily 
nam książek równie żywych, tak samo powszechnie znanych. 
ani sztuk należących do stałego repertuaru naszych teatrów. 
Fredro jest więc w Polsce jedynym żywym przedstawicielem 
wielkiej literatury sprzed powstania listopadowego. Ta oko
liczność objaśnia do pewnego stopnia, dlaczego Fredro jest tak 
głęboko odmienny od naszej pozostalej literatury X I X wieku 
i tak mato pasuje do pojęć, jakie wytworzyły się na tle 
późniejszego rozwoju. Odrębność ta jest jednocześnie wiecz
nym źródłem nowości Fredry, nie mieszczącego się w żadnych 
szablonowych pojęciach, w żadnych utartych mniemaniach, 
będącego dla każdego pokolenia „zagadnieniem", na które 
współczesna ani starsza krytyka nie dala zadowalającej 

odpowiedzi. 
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Jerzy Stempowski: „Pan Jowialski" 
„Teatr" 1937 nr 7. 

KAZI MIERZ WYKA 

Miłość romantyczna 

Śluby panieńskie rozgrywają się w o toczeniu społecznym 
najbliższym sercu poety, a t akże w mi j scu i ł atach jego 

pierwszej młodości: Księstwo Warszawskie, dwór szlachecki 

owego czasu. Nastąpiła w tej komedii poetycka idealizacja 

miłości, lecz miłości rozegranej we dworze ś red n ioszlachec

kim, wśród obyczajów kulturalniejszej, bardziej wyrobionej 

towarzysko i uczuciowo części owej sfery społecznej . Sprawy 

te za wsze pociągały Fredrę, wielb iciela spokojnej miłości 

i uroków życia rodzinnego. Żadna nieczys ta sprawa mająt

kowa, żaden posag, fundusz czy spadek nie staje w tej 

komedii jako przeszkoda między młodymi . Dzięki temu 

mógł poeta swoją uwagę skupić na głównej kwestii psycho

logicznej utworu. 

Jest nią budzenie się miłości , pokazane w świetle dwóch 

stylów obyczajowych tego uczucia. Romantyczno-sentyme

ntalny styl miłości Albina poeta ośmiesza, przeciwstawiając 

mu męski styl miłości Gustawa. Albin już dwa lata wzdycha 

do Klary i nic nie wskórał. Gustaw nato miast, mimo błędów 

i nietaktów popelnionych w domu pa ni D obrójsk iej, matki 

Anieli, błyskawicznie zdobywa wzajemność pa nny. 

Na pozór Śluby panieńskie wymi rzonc są przeciwk roman

tycznemu pojmowaniu miło ści. Naprawd ę zaś glę boko są 
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powiązane z romantycznym dązeniem do wyzwolenia tego 
uczucia od więzów zyciowego interesu, przymuszających do 
mal:Zeństw dla pieniędzy, majątku i pozycji społecznej, a nie 

w imię uczucia. Motyw Ślubów panieńskich po stronie Klary 
i Anieli to przecież motyw zgodny z dążnością do wy
swobodzenia miłości z kajdan interesu, zgodny przeto 
z dążnością romantyczną. 
Motyw magnetyzmu serc, w którego imię Gusta w zwycięża 

- to również pojęcie romantyczne. 
Śluby panieńskie mieszczą się na linii, która w teatrze 

europejskim prowadzi od Marivaux do Musseta. Pierw
szego Fredro mógł znać, Musseta zaś wyprzedza chrono
logicznie, nie tracąc przy porównaniu i zbliżeniu - w tym 
jest skala jego oryginalności i poezji. A jednocześnie, podob
nie zresztą jak wszystkie komedie Fredry, jest to zesta~ 
wspaniałych ról aktorskich. W tym względzie Fredro jest 

nieporównywalny. Jeden z najświetniejszych aktorów pol
skich, Jerzy Leszczyński, pisał : „Trzeba być aktorem, aby 
zaznać pełnej rozkoszy obcowania z Fredrą. Najbardziej 
wyrafinowany smakosz literacki i znawca nie odczuje nigdy 
tych wzruszeń i ciareczek chodzących po grzbiecie aktora 
grającego rolę fredrowską. To są te złote krzyże zasługi, 

którymi los nas dekoruje". 
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Kazimierz Wyka: Aleksander Fredro , W-wa 1986 

(tyt. pochodzi od redakcji) 

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

Wieczne teraz 
polskiej szlachty 

W roku 1934 Maria Dąbrowska wydala ostatni tom Nocy 

i dni, wielkiej powieści o narodzinach i kształtowaniu się 
polskiej inteligencji pochodzenia szlacheckiego. Czas był 

wówczas jakby nie po temu, aby takie powieści pisać: 

inteligencja polska, rozdzierana przez walki polityczne, 

wybierająca między PPS-em a endecją, nie wiedziała , że 
sama na siebie wydaje już wyrok, a gdzieś na kresach, 
w ukraińskich wioskach, chłopi dzielili każdą zapalkę na 
czworo. W roku 1953 Witold Gombrowicz wydal napisany 
w Argentynie Trans-Atlantyk, powieść o wielkich szarżach 
i o wielkiej głupocie polskiej inteligencji, co wczepiona 

w siebie, z samej siebie się śmieje i od samej siebie nic może się 
uwolnić. Czas by! wówczas jakby nie po temu, aby takie 

powieści pisać: dopiero co skończyła się wojna, w czasie 
której inteligencja polska miała przestać istnieć, bo okupanci 
wiedzieli, że ją to przede wszystkim muszą zniszczyć, a chlopi 
myśleli już o przeniesieniu się do miast. W roku 1974 
Tadeusz Konwicki wydal Kronikę wypadkńw milosnych, 

powieść o wielkiej miłości chłopca spod Wilna do wileńskiej 
licealistki; o miłości, co smutny ma koniec, bo wojna 
rozdziela tych dwoje, ale i piękny ma koniec, bo każda 
wieczna miłość kończy się rozstaniem. r wówczas, w roku 
1974, czas był jakby nic po temu, aby pisać takie powieści: 
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inteligencja polska zastanawiała się właśnie, na czym mogła
by po legać jej odrębność, a migracja chłopska była już 

faktem d konanym. Każda z tych trzech powieści napisana 
została w innej poetyce i niemal nic tych powieści ze sobą nie 
łączy . I nie tylko o losach polskiej inteligencji mówią te 
powieści, ale także o czymś całkiem innym. A o polskiej 

inteligencji mówi każda z nich całkiem różne rzeczy i w róż
nym sposobie. Więc stwarzając nasz porządek, szalenie 
problematykę tych powieści uprościliśmy. Ale porządek 

nasz jest upraw niony. Bo ch oć każda z tych powieści dzieje 
się gdzieś - w Argentyni , w Wiln ie, w Kaliszu - i kiedyś 

- przed pierwszą wojną, przed ostatnią wojną, w czasie 
wojny - to dziej ą ię też one za wsze i wszędzie, gdziekolwiek 

i kiedykolwiek żyli i jeszcze żyją polscy inteligenci. A za lat 
pięćdziesiąt czy sto będ ą te powieści pomnikami obyczaju 
i myśli, glupo ty i mąd rości , małości i wielkości polskiej 
inteligencji wystawionym i tej inteligencji przez jej pisarzy. 
Pomnikami wzniesionymi w czasie, kiedy nastąpił koniec 
św ia ta, który był światem polskiej inteligencji. Umieszczając 

w tym porządku Zemstę, Pana Jowialskiego i Śluby Panieńs
kie, co możemy o tych komed iach powiedzieć? Z jakich 
przeczuć zrodziły się Noce i dnie i Kronika wypadków 

miłosnych? Opisywały świat, co już się skończył. Więc, tak 
rzecz ujmując, można powied zieć, że nie ma istotnej różnicy 

między Dożywociem a tymi trzema komediami: poczęły się 

one bowiem z tej samej wiedzy ł u b z tych samych przeczuć, 
co Dożywocie. Przypomnijmy sobie jeszcze raz daty po
wstania tych arcydzieł. Plany Dożywocia zaczął szkicować 
Fredro w roku 1829. Śluby panieńskie i Pan Jowialski 
powstały w roku 1832. Zemsta to rok 1833 lub 1834. 
Dożywoc ie jakby więc obejmowało - w porządku chrono-
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logicznym - tamte trzy komedie. Wygląda na to, że Fredro, 
planując Dożywocie, zdał sobie sprawę, jak się rzeczy mają : 

jak wygląda przyszłość świata szlacheckiego. Ale ten świat 
był jego światem. Był jedynym światem, w którym mógł żyć . 

Jeśli pojął, jak będzie wyglądać przyszłość tego św i a ta, to nie 
mógł już mieć nadziei. Ale mógł jeszcze w pewien sposób 
ocalić ten świat, który zmierzał ku zagładzie. Mógl wystawić 

pomnik obyczaju i myśli, głupoty i mądrości polsk i j 
szlachty. Mógł ponowić szlacheckie wyobraź nia o życiu 
szczęśliwym, które literatura polska od Reja do Rzewus
kiego wcielała w wizerunek szczęśliwego szlachcica. Ponow ił 

te wyobrażenia i wizerunek. Po pierwsze, wizerunek szlach
cica, co jest szczęśliwy, bo jest wolny i nikt mu niczego nie 
może nakazać: taki jest Rejent, tak i Cześn ik , taki Gucio. Po 

drugie, wizerunek szlachcica, co jest szczęśliwy, bo żyje jak. 
Pan Bóg przykazał, po prostu i w zgodzie z samym sobą: tacy 
są państwo Jowialscy, taka jest Aniela, taka pani Dobrójska. 
Po trzecie, wizerunek szlachcica, co jest szczęśliwy, bo żyje 
tak, jak żyli jego przodkowie: taki jest Cześn ik , taki jest 
Dyndalski. Po czwarte, wizerunek szlachcica, co jest szczęś

liwy, bo żyje sobie swojsko i dochowuje wierności swojskim 
obyczajom: taki jest pan Jowialski, taki Cześnik . Po piąte , 

wizerunek szlachcica, co jest szczęśliwy, bo jest na swoim 
i u siebie, a światu nic do tego: tacy są oni wszyscy, 
przedstawieni jako ludzie żyjący na terytorium zamkniętym , 

gdzie tylko z rzadka - jak w Panu Jowialskim - k toś obcy 

może się przedostać. 

Ale formując ten ponowny wizerunek, Fredro pojmowa ł 

już, że w czasie historycznym umieścić go nie można : bo czas 
historyczny ten wizerunek niebawem przemieni i zniszczy. 
Umieścił go więc w czasie, który można nazwać czasem 
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szlacheckim, i w przestrzeni, którą można nazwać prze

strzenią szlachecką. A więc w wiecznym teraz. Bo tylko tam, 

w tym wiecznym teraz polskiej szlachty, wyj~ci z czasu 
historycznego, jego bohaterowie mogli żyć jak Pan Dóg 

przykazał, jak żyli przodkowie, swojsko i na swoim. Tylko 

tam Aniela mogla bez obawy pokochać Gucia i tylko tam 

Cześnik mógł powiedzieć: „Ojców moich wielki Boże". 

A potem, pisząc Dożywocie, Fredro sam zniszczy! ten 

wizerunek szczęśliwego szlachcica. Organ, rzucony w czas 
historyczny, nie jest już wolny, nie żyje w zgodzie z samym 

sobą, nie jest wśród swoich i na swoim; jest w oberży, jest 

otoczony wekslarzami, jest własnością Łatki, jest w nie
zgodzie z Panem Bogiem i z własnym sumieniem, bo 

sprzedaje córkę. I nie jest szczęśliwy. Ale - to powtórzmy 

- wszystkie arcydzieła Fredry zrodziły się z tej samej 

wiedzy. Więc to samo - choć w inny sposób - wszystkie też 

mówią: że naród polski w pierwszej polowie tamtego wicku 

stawał się całkiem innym już narodem. 
Jest we fredrologii taki - wciąż powracający - wątek 

myślenia, który Fredrę ujmował jako kogoś podobnego 
Mickiewiczowi. I nie było chyba fredrologa, który by Fredry 

z Mickiewiczem nie porównał. Tarnowski, Koźmian, Chrza

nowski, Kucharski, Borowy, Boy, Pigoń, wszyscy to robili. 
Porównywano więc Anielę z Zosią, Dynda\skiego z Ger

wazym, Cześnika z Sędzią, zamek Cześnika i Rejenta 

z Soplicowem, Zemstę z Panem Tadeuszem, a życic Fredry 

z życiem Mickiewicza. Cel tych porównań wydaje si~ dzisiaj 

dość oczywisty. Fredro, jak wspomina la jego córka Zofia, 

by! o pól głowy niższy od Mickiewicza. Chodzilo więc w tych 

porównaniach o to - choć nikt tego wyraźnie nic powiedział 

- aby Fredrę o te pól głowy podwyższyć, aby cokolwiek go 
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podciągnąć, uczynić nieco większym pisarzem i nieco więk

szym Polakiem, godnym tamtego, który był największym 

Polakiem i największym pisarzem. Choć więc miały te 

porównania jakby wynagrodzić Fredrze owe obelgi, którymi 

obrzucali go młodzi romantycy, to również było w nich coś 

z tych obelg, bo jakby tym obelgom przyświadczały. Kto tak 

kogoś podwyższa - do tego, kto jest najwyższy, ciągnąc go 

za uszy - przyświadcza przecież, że ten podwyższany trochę 

jest niższy, niźli ten najwyższy. Tradycji niech się jednak 

stanie zadość: weźmy i my Fredrę za uszy i o te pól głowy 

spróbujmy go podnieść, bo wciąż jest trochę niższy i chyba za 

niski. 

Powiada Alina Witkowska w książce Słowianie, my lubim 

sielanki..., że w tekst Pana Tadeusza wpisana jest „utopia 

ludzkiej szczęśliwości jako bytu wolnego od przemocy 

historii", a jednocześnie jest to poemat, „który każdym 

fibrem dotyka historii, który poprzez historyczność burzy 

wlaściwy poematom opisowym rytm pór roku i dla którego 

jedyną miarą czasu jest czas historyczny". To prawda. 

Dwoisty jest Pan Tadeusz i ta dwoistość jest pewnie pierwszą 

przyczyną tego, że po dziś dzień jest nam tak potrzebny: bo 

i my żyjemy wolni od przemocy historii, a jednocześnie przez 

historię zniewoleni. Ale ostatni wniosek Witkowskiej jest 

oczywiście niezgodny z pierwszą obserwacją. Jeśli Pan 

Tadeusz ukazuje możliwość takiego życia, które wyzwala się 

z historii, a zarazem ukazuje życie nierozłącznie splecione 

z historią, to dwie są w nim miary czasu: i jego czasem jest 

czas historyczny, i czas, co nie jest czasem, bo jest wiecznie 

teraz. Tak to ujmijmy : jest w Panu Tadeuszu czas majora 

Pluta czy Telimeny w Petresburgu i jest czas Zosi w ogrodzie 

warzywnym. A teraz porównajmy. Komedie Fredry umieś-
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ciwszy wprzód w jeszcze innym porządku: w porządku 

zielonych tomów Pism wszystkich, które stoją na pólkach

naszych bibliotek, a więc w porządku całości. Jest w tych 

komediach czas Organa ściganego przez weksłarzy i czas 

Cześnika mówiącego: „Mocium panie, z nami zgoda". Jest 

czas Łatki mówiącego: „Z sześć procentu spuszczę na trzy" 

i czas miłości Anieli i Gucia. Jest czas Ludmira zaplątanego 

w spory literackie tamtej epoki i czas państwa Jowialskich. 

Dwie są więc miary czasu w dziele Fredry: jest czas historii 

i czas, który się nie zmienia, a tylko jest, a więc nie jest 

czasem. Jak w Panu Tadeuszu. 

Wróćmy teraz do wątku, który dawno porzuciliśmy, ale 

i nie porzuciliśmy, w tekstach komedii szukając odpowiedzi, 

na ile słuszne były te pretensje, które miała do Fredry 

świadomość romantyczna. Teraz jest to już chyba jasne. 

Zarzucając Fredrze, że nie przedstawia życia narodu i że jest 

pisarzem jednej tylko klasy, nazywając go malownikiem 

salonów i pisarzem nienarodowym, Goszczyński, Pol i Dem

bowski po prostu się mylili. Fredro, to prawda, przedstawiał 

życie jednej klasy - ci mieszczanie, służący, oberżyści, 

którzy pojawiają się na jego scenie, są wreszcie postaciami 

najczęściej drugiego planu - i był pisarzem jednej klasy: 

swojej klasy. Ale przedstawiając tę klasę, jako już skazaną 

i mogącą bytować tylko w wiecznym teraz literatury polskiej, 

mówił Fredro przecież o czymś więcej niźli tylko o losach tej 

klasy. Mówił o losach całego narodu. Koniec świata szlache

ckiego - będący zarazem początkiem pośmiertnego byto

wania tego świata w tradycji kulturalnej Polaków - był 

bowiem najważniejszym faktem w dziejach narodu pol

skiego w wieku X[X. Czy wielu było w Polsce pisarzy, którzy 

wówczas, w łatach trzydziestych, ten fakt dostrzegli? I którzy 
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z tego faktu wyciągnełi wnioski, co w sposób istotny określiły 

kształt ich twórczości? Może i wielu. Ale to ci byli przede

wszystkim, którzy chcieli ją mieć w zatrzaśniętej trumnie. 

Komu czyjaś śmierć się marzy, ten tę śmierć pierwszy za wsze 

przewiduje. A spośród pisarzy, którzy do tej samej, co 

Fredro, należeli klasy i podobnych, co on, byli też przeko

nań, kto jeszcze wiedział wówczas, że los tej klasy jest już 

przesądzony i naród polski niebawem innym będzie naro

dem? Krasiński. Rzewuski. Kto jeszcze? Stąd taki wniosek 

trzeba by wyciągnąć: że należy zachować pewną ostrożność, 

oskarżając malowników salonów, naśladowców i estetów, że 

źle służą narodowi. Bo ci esteci więcej niekiedy o tym 

narodzie wiedzą niż ci, co im wypominają, że źle służą. 

Jaroslaw Marek Rymkiewicz: 
Aleksander Fredro jest w zlym humorze 

Warszawa 1977 
(tytul fragmentu pochodzi od redakcji) 
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Aleksander Fredro ok . roku 1852 (mal. córka Zofia) 
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TOMASZ ŁUBIEŃSKI 

Ku pokrzepieniu 
swojego serca 

/. .. / Wracając do Fredry: po klęsce, po szoku schował się całkiem 
szczęśliwie w dom, w gospodarkę, podobnie jak później wielu 
szlacheckich weteranów, którym Franciszek Józef zezwolił po 
wojnach czy powstaniach pożyć sobie spokojnie w rodzinnym czy 
kupionym za emigracyjne oszczędności galicyjskim mająteczku. 
A Fredro miał jeszcze, jak się okazało, do pracy i zabawy na długie 
lata - literaturę. Ale Fredro został weteranem mając lat 22. 
I przyszło mu żyć ponad pól wieku w poczuciu przegranej 
narodowej sprawy polskiej, którą kolejne przegrane powstania 
przypominały i zdawały nieodwołalnie potwierdzać. Stąd wątpienie 
nie tylko w sens działalności publicznej, pisania również, i może 
dlatego Fredro przestanie pisać, a więc bardziej za sprawą owego 
szoku historycznego niż przez jeden albo drugi atak poliliteracki. 
Przenikliwy Boy, okropnie spłycony i zbanalizowany przez swoich 
epigonów, podkreślał, że niemal równocześnie porzuca pisanie 
Mickiewicz (Krasiński słabnie również po swoich dwóch arcy
dramatach). Po prostu, gdzieś okolo 1835 roku natchnienie na jakiś 
czas opuszcza Polaków: stygnie emocja przegranego powstania 
emigracji, nawet wzajemne pretensje zdają się nie mieć znaczenia. 
W przypadku Fredry to, co zostało już nazwane zlym humorem, da 
się też objaśnić egzystencjalnie. Doświadczył Fredro sytuacji 
ostatecznych i chyba nigdy nie opuściło go poczucie, że przeżył 
- przypadkiem, bo przypadek właśnie, słowo trafniejsze niż szczęś
cie albo przeznaczenie, decydował, niezależnie od żołnierskiej 
odporności czy zaradności, kto w jakim stanie powrócił z kampanii 
1812 roku. I my współcześni też doskonale znamy ową straszną 
dolegliwość, jej ukryty mechanizm: cierpią na nią survivers z obozu 
koncentracyjnego, getta, zesłania, totalnej wojny. Jest nieuleczalna, 
przez dłuższy czas rozwija się bezobjawowo wśród normalnego 
życia, aby znienacka wystrzelić śmiertelnym, często samobójczym 
płomieniem. Początkowo intensywnie zapomina się o pobycie 
w heart of darkness, który tłumaczy się u nas jako jądro ciemności. 
Życie, pokój, odbudowa, wszystko zdaje się sprzyjać uleczeniu. Ale 
choroba wróci, kiedy ciało ocalone przez zagładę przestanie do-
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starczać przyjemności zmieniając się stopniowo w źródło cierpień. 
Kiedy już wiadomo, że to, co było, co już przeżyte ilością 

i ważnością, góruje nad tym, czego wolno się jeszcze spodziewać 
(a czego mianowicie, też nie jest jakąś nieodgadnioną tajemnicą). 

Otóż wtedy, wieczorem, rano, kiedy się traci, kiedy odzyskuje 
świadomość, a często nawet w środku dnia, w pół słowa, uderza 
w serce, w głowę powracająca fala. Chyba, że ktoś potrafi w ogóle 
nie przyjąć jej do wiadomości, wierząc, że to pomyłka, bo on stal się 
już innym, nie tym samym człowiekiem. Nie darmo po to właśnie 
z powodzeniem schronił się na przykład za oceanem. 

Fredro nie ruszył się na dobre nawet do Paryża - pozostał na 
miejscu wśród swoich, wierny napoleońskiej legendzie. Chociaż jest 
w Trzy po trzy kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt zdań o tym, 
jakie były te wojny naprawdę. „Po kilku dniach kampanii zgroza 
zajrzeć pod kulbaki. Smród z jątrzących się pod nieustającym 
naciskiem ran ciągnie się wzdłuż maszerującej kolumny. Trzeba się 
tylko dziwić, jak zwierzę może znosić, i to czas długi, takie 
męczarnie". To o koniach. Jako rasowy żołnierz rozumie Fredro ich 
wojskową doniosłość.Jako wrażliwy miłośnik - współczuje. O ludz
kich, w tym własnych cierpieniach natomiast mówił oględnie . 

Wylicza dość retorycznie okropności, jakie widział nad Berezyną, 
nie wchodząc w szczegóły. Znacznie szczególowiej opisuje mun
dury przy różnych polowych i cywilnych okazjach. To bardzo 
prawdziwe w duchu i guście epoki, która kochała stroić się do 
śmierci, dla śmierci, na śmierć . Królem owej elegancji był król 
Neapolu Joachim Murat, który uwagę wszystkich, również młode
go pana Fredro, również nieprzyjacielskich artylerzystów i strzel
ców celnych, przyciągał papuzimi mundurami wlasnego pomysłu, 
istną śmiertelną szatą godową. Do wielkich elegantów śmierci 
należał nasz książę Józe~ którym młodziutki porucznik Fredro 
zachwyca się jak kobieta. Cala niewyczerpana ikonografia napole
ońska zaludniona jest pięknymi mężczyznami na dzielnie spienio
nych koniach, pełna kolorów, muzyki, wszystko aby ukryć przed 
potomnymi, że była to jedna wielka rzeźnia . Ludność cywilną, poza 
Hiszpanią, trzeba przyznać, oszczędzano, przeszkadzałaby zresztą 
w perfekcyjnych bitewnych obrotach: wielkie armie wybierały sobie 
wygodne, niezbyt sfalowane błonia, czasem przecięte strategiczną 
rzeczką, żeby się wygodniej wyrzynać. Zresztą dla poważnego 
żołnierza średnia to przecież rozkosz zabijać roztrzęsionych cy-
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wiłów: te wojny stanowily sprawę zawodowców, wielki teatr 
śmierci. Która była okropna: najczęściej z ran i dezynterii. Na 
batalistycznych płótnach nie widać końskiego smrodu, o którym 
pisze Fredro, nie czuć pobojowiska, nie slychać ludzkich odgłosów 
walki. Akurat szarże, świętość ułańska, a więc Fredry również, 
bywały szczególnie krwiożercze: piechota, jeśli nie zmiotły jej 
kartacze, rozstrzeliwała się ogniem karabinowym z pewnej niewiel
kiej choćby odległości. Dopiero jeśli to nie pomogło, w ostateczno
ści trzeba było pruć trzewie bagnetami. Kawaleria z natury rzeczy 
własnoręcznie rozłupywała czaszki, przecinała tętnice, kluła i sieka
ła, a jeśli komu udało się wroga przebić na wylot lancą z amaran
towym proporczykiem albo odrąbać mu głowę, żeby wisiała na 
płatku skóry, ten miał mir wśród kolegów. W poezji wspomina się 
o bitewnym odurzeniu krwią, kurzem, prochem, a przecież była to 
po prostu gorączka strachu, furia zabijania. To wszystko jeszcze 
podczas regularnych, klasycznych bitew, pełnych nadziei. A potem 
przychodzi klęska, Berezyna, nad którą śmierć obywa się bez 
muzyki i kostiumów, gdzie pękają regulaminy, a wiara człowieka 
w człowieka, przy pełnej neutralności niebios, zostaje poddana 
generalnej próbie. 

Pisano o rubaszności Dam i huzarów, a przecież huzarzy ówcze
śni, tęgie rębajły, czyli rzeźnicy, celowali w prawdziwej hulance 
i rozpuście, czemu nawet trudno się dziwić pamiętając, na czym 
polegało ich wojenne rzemiosło. Tęsknili też oczywiście, od czasu 
do czasu, za sielanką, sentymentem, konwenansem i tu swoją lekką 
ręką zdaje się Fredro dotykać upozorowanej prawdy. Był zresztą 
nie tylko mistrzem konwenansu, również jego wyznawcą . Sądzi! 

prawdopodobnie, że inna prawda nie jest nikomu potrzebna, nie 
istnieje zatem. Toteż nigdy nie uda nam się zrozumieć, przeniknąć 
miłosnego życia dworków szlacheckich, które szczelnie okryła 

czułostkowa retoryka: podobnie strojne armie napoleońskie za
wsze się będą dla nas składały z ołowianych żołnierzyków, kojarzy
ły z litografiami i oleodrukami. A przecież Fredro wiedział dokład
nie, że w tej epoce tyleż bylo nadziei co przemocy, poświęcenia co 
zdrady, żołnierstwa co żołdactwa. Więc może całe jego pisanie było 
ku pokrzepieniu serc, swojego serca również, z dobrodusznością tu i 
ówdzie przybraną satyrą, ironią, może nawet parodią chwilami. /. . ./ 

Tomasz Łubieński: Aleksander Fredro - postać historyczna 
„ Teatr". 1993 nr 6 

(tytul pochodzi od redakcji) 
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
DYREKCJA OKRĘGU 

W KATOWICACH 
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 

40 -940 Katowice 
tel. 51-56-15, 51-58-55 

Coś nas łqczy 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
rozpoczęła swoją działalność 

1 stycznia 1992 roku. 
Powstała w wyniku podziału jednostki 

organizacyjnej Poczta, Telegraf 
i Telefon na Pocztę Polską 

i Telekomunikację Polską S.A. 
Okręg w Katowicach TP S.A. 
obejmuje swoim zasięgiem 

woj. katowickie, częstochowskie, 
bielskie i opolskie. 

OFERTA USŁUG 
O połączenia t~ lefoniczne i telefaksowe 

w tym KOMERTEL 
O połączenia telegramowe i telexowe 
O telefony publiczne na kartę magnetyczną 
O pakietowa transmisja danych POLPAK 
O telefonia przywoławcza (pagi ng) 
O sieć radiotelefoniczna 160 MHz 

o ogólnokrajowym zasięgu 
O radiokomunikacja dyspozytorska RADIO-NET 
O telefonia komórkowa CENTERTEL 
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