






iano więc w XIX wieku 

Męża i Żonę za komedię, co wiernie 

przedstawia obyczaje pewnej warstwy, 

a czyniąc to, tej zepsutej warstwie 

podsuwa zwierciadło, w którym mo

głaby ujrzeć, jaka to jest szpetna: tal~ 
sądzili Kraszewsl<i i Zawadzki, autor 
Pamiętników życia literackiego w Gali

cji. A sądząc tak, Fredrę uważali za 

srogiego moralistę . Tarnowski sądził 
całkiem inaczej: i miał Męża i Żonę 
za lwmedię mało budującą, bo poka

zującą postaci występne, rozpustne, 
obrzydliwe. Przyznawał co prawda, że 
wiernie Fredro ukazał obyczaj miło
sny swoich czasów. Ale tę fotograficz

ną wierność obrazu miał mu właśnie 
A za złe, bo mniemał, że na te postaci 
W obrzydliwe i gorszące nie godzi się 

spoglądać zimnym okiem. Chciał 
więc wykroić Tarnowski z Fredry mo

ralistę, a wyl<roić nie mógł, bo wprost 
mu Fredro nie potępił tego, co potę
pienia przecież wymagało . Bruckner 

jakby podobnie mniemał, a jakby 

inaczej: powiadał, że Mąż i żona t o 

tylko wierny obrazek dawno minio

nej przeszłości, ani moralny, ani nie
moralny. Nie wyl<roił więc Bruckner 

z Fredry moralisty, bo wyb·oić nie 

chciał. Chrzanowski znów inaczej: 

jego Fredro był moralistą, który uka

zał zgniliznę moralną towarzystwa 

lwowskiego. Kucl1arski, jak zwyble, 
przesadził: jego Fredro cbłos tal. Boy, 

jak zwykle, dobrał się do fredrologów: 

i uznał Męża i żonę za rozkoszną ko-

medię liberty{1ską, co drwi zuchwale 

z nowoczesnych konwenansów. Miłe 
mu były t e postaci Fredry, więc sądził, 
że i Fredrze musiały być miłe. 
Spierano się też długo o dwa za
kończenia Męża i żony: które z nich 

lepiej oddaje intencję Fredry - co 

zależy od tego, jaką miał intencj ę, 
j eśli w ogóle j akąś miał - które le

piej świadczy o moralnych zasadach 

Fredry - co zależy od tego, jakie 

miał zasady, j eśli w ogóle jakieś miał 
- i które sprawiedliwiej osądza postaci 

kom edii. Pigoń wysunął nawet przy
puszczenie, że drugie zakończenie 
Męża i żony napisan e zostało już po 

śmierci Fredry przez Jana Aleksan 

dra, który z ojca chciał zrobić pisa

rza, co poprawę obyczajów miał na 

celu: bo w tym drugim zakończeniu e 
grzeszni bohaterowie komedii nagle 

jakby cokolwiek cnotliwsi się stają . 
Mniejsza zresztą o to . Relacjonując 
ten spór, chcieliśmy tyllw dowieść, że 
musi być w post aciach Fredry co§, co 
pozwala całkiem różnie je oceniać . 
A w stosu nku Fredry do tych postaci 

coś, co ten stosu n ek też całkiem 
różnie pozwala określać . Więc dwu
znaczne - a może i wieloznaczne ~ 
lJyłyby te postaci? ll'l!'!.W'-"""'"" 
I dwuznaczny - a może 
i wieloznaczny - byłby 
stosunel<, jaki miał 
do nieb Fredro? 





qż i żona rozpoczy
na się sceną między Alfredem 
a Elwirą. Kochankowie, możemy 
się domyślić, dopiero co wyszli 
z lóżb. Siedzą na kanapie, czeka
jąc, aby zjawił się zdradzony mąż, 
Wacław. Alfred mówi do Elwiry: 
„kochanko mej duszy". Elwira 
mówi do Alfreda: „kocl1.am cię 
nad życie". I daje do zrozumienia, 
że ma wyrzuty sumienia: „Alfre
dzie, miłość nasza nie jest prawa". 
Alfred ol<azuje się kłamcą dopiero 
w scenie dziesiątej pierwszego 
aktu, kiedy spotyl<a się z Justysią: 
wtedy to bowiem wychodzi na jaw, 
że kocha tę Justysię. Ale nie. Nie 
można powiedzieć, że ol<azuje 
się kłamcą: śmieje się co prawda 
z tych miłosnych zaklęć, którymi 
zwodzi Elwirę, ale przyznaje, Że 
owszem, lwcha ją szczerze. Kłam
stwa Elwiry wychodzą na jaw już 
w pierwszej scenie, czyli w rozmo
wie z Alfredem. Powiedzieliśmy, 
że Elwira ma wyrzuty sumienia. 
Ale nie. Nie ma wyrzutów sumie
nia, bo uważa, że słusznie zdradza 
męża, który jest nieznośnym nu
dziarzem. Śmiejąc się, mówi do 
Alfreda: „Lubisz, widzę, mężów 
karać". Ale nie. Ma jednał< wyrzu
ty sumienia, bo mówi o Wacławie: 

„Zal mi go" . Nie. Jednak nie ma 

wyrzutów sumienia, bo natych
miast, kiedy Alfred także niby to 
zaczyna żałować Wacława, mówi, 

ł „ 
śmiejąc się: „Nie Ża uj go, proszę . 
Więc i o Elwirze nie można powie
dzieć, że kłamie. Raczej tylko tyle: 
że nie wiadomo, l<iedy kłamie, 
a kiedy mówi prawdę. ( ... ) 
Co więc sądzi Elwira o swoicl,_ 
cnotach i swoich występkach? 
Te zdania, w których mówi o ho
norze, cnocie i fałszu, powinny 
nam coś na ten temat powiedzieć. 
Czy ma się za osobę cnotliwą czy 
występną? Fałszywą czy szczerą? 
Czy szczerze mówi, że brzydzi 
się swoją chytrością i swoim 
fałszem? Czy jest fałszywa, mó
wiąc, że szczerze żałuję swoich e 
występków? I jaka jest naprawdę? 
Cnotliwa czy występna? Fałszywa 
czy szczera? I kiedy fałszywa, 
a kiedy szczera? N ie dowiemy 
się z tych l<westii, co sądzi o so-
bie Elwira. Mówi ona bowiem 
w tych kwestiach to, co każe jej 
mówić sytuacja. Przedstawia się 
jalw fałszywa i szczera, cnotliwa 
i występna w zależności 
od tego, z kim mówi. 
Kim innym jest dla męża, 
kim innym dla lwchanka, 
kim innym dla kochanka, 
l<tóry ją zdradzi!. 



le kim jest naprawdę, 
nie wiadomo. Elwira kreuje - to 
wiadomo - różne Elwi1y. Kreuje 
te Elwiry ze słów. Cnota, honor, 
falsz, szczerość są tylko słowami. 
A teraz : co o innych sądzi Elwira? 
O Wacławie - w pierwszej scenie 
pierwszego aktu mówi do Alfre
da, że jest fałszywy. O Alfredzie 
mówi do Wacława - w siódmej 
scenie pierwszego aktu - że jest 
fałszywy. O Alfredzie mówi do 
Alfreda - w ósmej scenie drugiego 
al<tu - że jest fałszywy. O Justysi 

- w scenie szóstej aktu trzeciego 
- mówi, Że jest zjadliwą jaszczur-
ką. Znów: mówi to, co każe jej 
mówić sytuacja. I nie wiadomo, 
co sądzi naprawdę o tych, którym 
powiada, że są fałszywi. Ma tych 
swoich partnerów w grze miłosnej 
za ludzi, którzy się ciągle kreują: 
jak ona. Kim są ci partnerzy, po
krótce już tylko powiemy. Wacław 
wciąż mówi o cnocie i l10norze. 
Baronowa - powiada do Elwi1y 

- zdeptała „skromność, obowiąz
ki, cnotę" . Justysię zapewnia, 
że powinna mieć jak najlepsze 
mniemanie o jego honorze. 
A w obu zakończeniach komedii 
też z honorem ze sprawy wy
chodzi. W pierwszym zapewnia 
Alfreda, że ceni sobie swój honor. 

W drugim wskazuje Alfredowi, co 
jest obowiązkiem ich honoru. Ale 
czy Wacław rzeczywiście uważa, że 
jest człowiekiem honoru? Tego 
nie wiemy. Justysia też mówi o ho
norze. I to sama do siebie, kiedy 
nikogo poza nią nie ma na scenie: 
Bo tak mi każe honor i sumie-

"nie". Tabe do Wacława: „Muszę 
się stąd oddalić dla mego honoru". 
Zapewnia też Wacława, płacząc, 
o swojej cnocie. A Alfreda za
pewnia, że kocha go szczerze, tak 
jal< Wacława, l<tórego też szczerze 
kocha. Alfred uważa jednak, że 
Justysia jest fałszywa. Powiada 
do niej, że chytrość i zmienność 
szpecą człowiel<a. A sam o sobie 

- i sam do siebie - mówi, że jest9 
szczery i stały. Więc znów: to 
mówią te postaci z Męża i Żony, 
co bże im mówić sytuacja . Ale 
nawet kiedy któraś z nieb zosta-
je sama na scenie i monologuje 

- jak Justysia czy Alfred - to też, 
choć przecież mogłaby, nie po
wiada nam, kim jest naprawdę. 
I kreuje się używając po temu 
tych słów: szczerość, 
stałość, fałsz, li.onor 
i cnota. Tych slów, 
co są tylko słowami. 



qż i Żona , tak moglibyśmy rzecz 
ująć, jest krytyką pewnego języka. Słowa, po
wiada Fredro, nic już nie znaczą. Ale tal< po
wiadając, powiedział Fredro również jakby coś 
innego i coś ważniejszego. Powiedział bowiem, 
że poza tymi słowami, co nic nie znaczą, nic 
już nie ma albo jest coś, o czym niczego nie 
możemy orzec: co na jedno wychodzi. Ten ję
zyk może coś ukrywa. Ale co, tego - dysponu
jąc tylko tym językiem - nigdy się nie dowiemy. 

Jal< powiada Justysia, układając swoją inhygę: 
„Co było, skrytym na zawsze zostanie". Zdaje 
się więc, Że omyliliśmy się, nazywając postaci 
Fredry dwoistymi. Bo raczej - tyle można by 
wnioslwwać z Męża i żony - należałoby po
wiedzieć, że o postaciach tych nic nie da się 
orzec: przynajmniej z punktu widzenia etyl<i 
oddzielającej dobro od zła. Przypomnijmy. 
Mówiąc poprzednio o Mężu i Żonie, przedsta
wiliśmy mniemania fredrologów, pragnących 
ustalić, jak oceniał Fredro postaci tej komedii: 
czy potępiał je, czy też raczej gotów był im 
pobłażać? Pytanie, jal<i był stosunek Fredry 
do tycli. postaci, trzeba nam teraz oddalić jako 
bezsensowne, bo wadliwie postawione. Fredro 

nie mógł powiedzieć, l<im są te postaci, bo 
przedstawił je jako ukryte poza językiem, któ

ry nic już nie znaczy. A nie mogąc powiedzieć, 
kim są, nie mógł powiedzieć, czy są występne, 
czy cnotliwe. Cnotę i występek mial bowiem 

- pisząc Męża i Żonę - za slowa, tyle samo zna
czące: czyli nic nie znaczące. 
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~. los „GłOS LUDU" DO KAŻDEJ 
POLSKIEJ RODZINY 

PO~~~~~~ INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 
WRPUK,t„ ~L OGłOSZENIA, SPORT. 

INFORMACJE O PRENUMERACIE: 
KANCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 711 453 

REDAKCJA „GL" W CZ. CIESlYNIE, TEL. 558 731 766, E·MAIL: SEKRETARIAT@GLOSLUDU.CZ 

Vózene dómy a pónove, 
dovoluji si Vós pozvat do rozsffene prodejny kvetin na ulici Bezrucove 

a prodejny kvetin U mlyna na ulici Ostravske. 
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~-h- e vazbu svatebnl:h ~yt!c d~~ pfiprave_n~ch katalogu e 
~=jT~~- 0 dorucovani kvetm po cele CR ® 

Dekujeme za dosavadnl pfizei\ a teslme se na dalsi Vase nóvstevy 
- jmenem celeho kolektivu Silvie Petrósovó 

Tel. 558 711 099 
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