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i, a w i s t n y j a k ci ~_; t o r. z a r o z u m i a 1 y j a k k r y t y k . 
Dziś kupujesz pasztety, jutro zostaniesz bez chleba. 

Póki ćwiczą biczem - cnoto. jesteś niCZY'JR. 
O biedny,! biedny, kraj! - I ży,ć. i U11łrzeć nie MO.że! 
Bywają smiesznusci - godne szacunkii 

Nie ukręcisz bicza z piasku - z marnotrawcy gospodarza. 

I zemsta - prawdy,-r niepewne J>rzekazuje. 
Nie przekraczaj. proga. gazie śliska podłoga. 
Zgnębienie jednej nar odowoici - zar aza łaknącą żądzą zdobyczy sąsiednie nar ody. 

Najwięcej boli klęska - z własnej głupot~ 
Kto o killł przed tobą. pewnie o tobie przed drugim. 



Głosu nie szuka - kto w próchno puka. Niezły koncept - brak mu tylko świeżości. 

.Dziecka płacze głośno. starzec cicho - ba łzy.r połyka. - d apo t 
B. a nk r u c t wa si ę111n o ż ą . -O czy wis typostęprad yk ali zllłu . Pycha 111 i eści w sobie wszystk i e zarody zbrodni. 

.Dobre małżeństwo. gdzie rozjemcy,- nie ma. 
W'y-jechal na bachmacie. wrócił na ośl e. Prz · ·aciel od wczora - krucha od ora. 

Aleksander hrabia Fredro (ur. 20 VI 1793 w Surochowie pod Przemyślem, zm . 15 VII 
1876 we Lwowie), komediopisarz, poeta, pamiętnikarz. 
Syn ziemianina, któremu posag żony i własna zapobiegliwość pozwoliły stworzyć 
rodzinie solidne podstawy materialne i podnieść jej prestiż społeczny (austriacki tytuł 
hrabiowski w 1822 roku). Odebrał wykształcenie domowe. Po wejściu w 1809 roku 
Józefa Poniatowskiego do Galicji zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego; 
uczestniczył wojnie 1812 (zbiegł z niewoli rosyjskiej), w kampanii 1813-14 był oficerem 
ordynansowym w sztabie cesarskim, po czym poddał się (w stopniu kapitana) do 
dymisji i w 1815 roku wrócił do majątku Beńkowa Wisznia pod Lwowem, głównej 
siedziby ojca i licznego rodzeństwa. Koleje życia pisarza pozostały odtąd bez przerwy 
związane z Galicją. W powstaniu 1830-31 nie wziął udziału, po 1831 roku w galicyjskim 
Sejmie Stanowym, a także na własną rękę rozwinął żywą działalność obywatelską, 
reprezentując interesy i stanowisko światlejszej części galicyjskiego ziemiaństwa. 
Gwałtowne wystąpienia antyaustriackie w okresie Wiosny Ludów naraziły go na 
oskarżenie o zdradę stanu; śledztwo umorzono dzięki namiestnikowi Galicji, Agenorowi 
Gołuchowskiemu. 

Zawarte w 1828 roku bardzo szczęśliwe małżeństwo z Zofią z hr. Jabłonowskich 
hr. Skarbkową poprzedziły 10-letnie blisko starania o uzyskanie przez nią rozwodu 
z pierwszym mężem, jednym z najbogatszych ludzi w Galicji, utrudniane przez rodzinę 
Jabłonowskich ; ciężkie przeżycia tych lat pogłębiły wrodzoną Fredrze skłonność do 
mizantropi i. 
Okres 1850-55 spędzili Fredrowie wraz z córką , przyszłą hr. Szeptycką przeważnie 
w Paryżu , gdzie mieszkał do 1857 roku jedyny ich syn Jan Aleksander; po powrocie do 
kraju osiadł Fredro we Lwowie, którego od 1839 roku był honorowym obywatelem . 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk ( 1830), został w 1873 roku powołany do 
Akademii Umiejętności. 

Ogólne spojrzenie na dorobek Fredry pozwala stwierdzić , że tworzył on skokami, nie 
w sposób c i ągły : okresy wzmożonego wysiłku twórczego przeplatały się z okresami 
milczenia - 1823-24, 1828-30, 1842-54; po 1854 roku podjął znów pióro, ale nic 
już nie wystawiał ani nie wydawał. Przyczyny tak długiej przerwy, jak i decyzji 
niepublikowania , nie cofniętej mimo próśb i nalegań, nie są zupełnie jasne; na 
pewno odegrały tu rolę ataki krytyków, pomawiających komediopisarza o obojętność 
na żywotne sprawy narodowe (S. Goszczyński, w „Powszechnym Pamiętniku Nauk 
i Umiejętności " 1835, A. Dunin-Borkowski w ,,Tygodniku Literackim" 1842), ale też 
poczucie rozminięcia się z triumfującym na emigracji romantyzmem. W tej sytuacji 
na testament pisarski wygląda pamiętnik Fredry „Trzy po trzy" (powstały 1844-46), 
a twórczość dramatyczna rozpada się wyraźnie na dwa bloki , z których za życia autora 
znany był tylko jeden . Blok ten obejmuje pełne, odpowiadające wymaganiom 
gatunku, kilkuaktowe komedie „Pan Geldhab", „Mąż i żona " , „Cudzoziemczyzna ", 
„Przyjaciele" , „Ciotunia ", „ Śluby panień skie" , „Pan Jowialski", „Zemsta", 
„Dożywocie", wodewile, farsy i groteski : „Nowy Don Kichot, czyli sto szaleństw", 

„Damy i huzary", „Nocleg w Apeninach", „Gwałtu, co się dzieje!", „Dyliżans " , wreszcie 
jednoaktówki świadczące o znakomitym opanowaniu przez pisarza tej trudnej formy 
scenicznej (.„) . Utworom scenicznym towarzyszyły liczne wiersze (.„) o głęboko 
osobistym, przeważnie lirycznym charakterze, wśród nich bajki. 

(na podstawie "Li teratura polska. Przewodnik encyklopedyczny' PWN, Warszawa 1984) 

Ten tylko maże zbłądzić, kto działa. Kto śpi, nie grzeszy. Nie zlarniesz tego. co się ugina; ale zdeptać rnożna. 

Kaśka się zaczy,tała. o doj,eniu zapomniała. Cieszy się osioł. ze 
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konia spłoszył. 
sa z wilkiem. 
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Pierwszy krok w życiu - częstokroć konca sięga. 
1 Jak mu wierzyć, kiedy on sam nie wie. co powie. 

Gdzie się d wóch głupic h kłóci, kłót n i a nie 11ta kanca . Nie ten głupi, kta żle sądzi. ale ten. ca ga sędzią zrobił. 

W d „ U po.krzy a. róża za dome . Kraj nasz zawsze chorowa 
Nie gadaj mu a j·egu szczęściu, kiedy gu brzuch bali. ale tera Więce „, 

• • • . -. . 
Niemożność znoszenia - daje możność nieznoszenia. Dud e k p v u. " i <i s l c z u be k i m y s 1 i . że p a w . 

Trudno oceniać skomplikowaną psychikę Fredry, biorąc jednak pod uwagę fakty, 
przyjmujemy, że przeważało u niego myślenie biologizujące. W pierwszym okresie życia 
przejawiało się ono eksponowaniem stawianego poza moralnością seksu, miłości, 
która była na ogół zbieżna z biologicznym pożądaniem. W następnym okresie seks został 
podporządkowany innym wartościom, a miłość staje się bardziej uduchowiona. 
Niemniej typ myślenia biologizującego powoduje, że komediopisarz zawsze zabiega 
o wygodne życie, przyjemności ciała (dobrą kuchnię, używki). 
W wieku dojrzałym myślenie biologizujące splata się z nastawieniem przedmiotowo
utylitarnym, pragnieniem, by stale pomnażać swe dobra , zasoby, nawet wtedy gdy nie 
korzystał z nich w pełni. Występuje także myślenie technicystyczne (budowa kolei, 
rezydencji, plany udoskonaleń technicznych obiektów gospodarczych). Także 

pasjonowanie się rozmaitymi interesami. Można też dostrzec egotyczny sposób 
myślenia . W ważnych momentach życia na czoło zabiegów i najbardziej absorbujących 
go spraw wybija się on sam i jego sprawy osobiste. Widać to wyraźnie w latach 1830-31, 
w roku 1848, w czasie procesu sądowego, wielokrotnie w okresie kryzysów 
chorobowych.( ... ) 
ów egotyzm Fredry nie jest jednak ani skrajny, ani odrażający. Ograniczany i subli
mowany przez ideę życia w służbie obowiązku i wartości wyższego rzędu (sztuka, 
polityka, systemy etyczne, poczucie posłannictwa). Równocześnie w psychice pisarza 
dostrzegamy wiele cech nie tylko pozytywnych i sympatycznych, lecz bliskich poglądom 
i postawom człowieka naszych czasów. („. ) Jesteśmy przekonani, że osobowość Fredry 
jest w ogóle bliższa „ przeciętnemu człowiekowi" schyłku XX w. niż współczesnych mu 
romantyków. Oto garść faktów uzasadniająca ten pogląd . Mimo zachodzących 

przemian w jego osobowości i w sposobie myślenia nigdy nie przestał być racjonalistą, '· 
nie ulegał mistycyzmowi. Jego patriotyzm nigdy nie przerodził się w szowinizm: Fredro 
nigdy nie ulegał megalomanii narodowej . Dystansował się od idei mesjanizmu, potrafił 
realnie i krytycznie oceniać szanse powstań narodowych i dostrzegać wady narodowe. 
(„. ) 

Biologizujący sposób myślenia i nawiązywanie do myśli XVIII w. powoduje, że w jego 
psychice utrwala się świadomość podlegania człowieka prawom natury. („.) W pamięt
nikach notował: „Godziny, lata, pokolenia , przepędzają jak obłoki wiatrem parte 
najczęściej bez śladu i pamiątki" . 

Przemijanie, odwieczny problem słabości i bezbronności człowieka wobec sil przyrody 
i agresywności społeczeństwa, lęk przed śmiercią i unicestwieniem - nie powodowały 
jednak u niego załamania , totalnej kapitulacji. Przez całe życie szukał dróg, które 
zapewniłyby mu pozostawienie po sobie śladu, wyprowadziły z matni osamotnienia . 
Stąd m. in. prace literackie, zabiegi starca o pośmiertne wydanie dzieł. W dążeniu do 
sławy pośmiertnej dostrzegał bowiem możliwość przetrwania swej osobowości , wtedy 
kiedy jego „ja" fizyczne przestanie istnieć. Przez całe życie jest też u Fredry ważniejsza 
sfera działań niż sfera wrażeń i doznań wewnętrznych. 
Świadom cielesnej kruchości i niepewności jutra, szukał oparcia w życiu , w biegu losu 
ludzkiego, a nie w religii i uczuciowości lansowanej przez romantyzm; także w postawie 
racjonalnej, równocześnie zaś w szeroko pojętej miłości, w zespoleniu się w rodzinnych 
związkach . W tym ciągłym poszukiwaniu i delektowaniu się różnymi klimatami miłości, 
w umiejętności kochania i stwarzania sytuacji, w których był kochany (m. in . przez 
wybranki, żonę, dzieci, wnuki), w umiejętnośc i przedstawiania tych stanów, 
przypomina wielkich pisarzy: Kochanowskiego, Szekspira , Tołstoja. Była bowiem 
prawdziwa wielkość w Fredrze, były w nim zadatki nie tylko na znakomitego 
komediopisarza, które rozwinął i zrealizował, lecz na twórcę o formacie światowym. Było 
w nim przede wszystkim zrozumienie dla podstawowych cech ludzkiej natury, nie tyle 
może dla dziedziny wielkich doznań i natchnień , ile dla codziennych radości i lęków 
człowieka , również dla codziennego banału , w którym dostrzegał także po prostu 
wartość i urok życia. 

Z. Kuchowi cz .Aleksander Fred ro we fraku i szlafroku", KAW, Łódź 1989 
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Przez okna zagląda - a drzwi otwarte. : częstokroć na papierze zysk. a w kieszeni pisk . 

. Im ~ięcej :o~m;r.slać, t;r.m ~iemniej· w myśli. ·w ceremoniach tonie gościnność. 
NaytrudnieJSZY kompronu.s z samym sobą. Plot a osa. ie ukosa . 

. Człowiek zarozumiały lubi skały - bo w nieb echo. 
~~łlJll!l9!1 

Badacze określają „Trzy po trzy"( ... ) jako gawędę , typowo polski gatunek literacki, 
który uzyskał rangę literacką w okresie polskiego romantyzmu, kiedy do głosu doszły 
zainteresowania dawnym trybem życia szlachty i tęsknotą za tym straconym 
światem. Sądzę, że Fredro był na pewno podświadomie, „socjologicznie" skłonny do 
takiej narracji gawędowej, do monologu starszego pana przy kominku, w kręgu 
rodzinnym, do powieści inkrustowanej różnymi pikantnymi i cudownymi 
szczegółami, anegdotami, między które wplatał niemal niezależne epizody- jak na 
przykład polowanie na niedźwiedzia czy historię o złodzieju Wulfie. Możemy też 
przyjąć, że autobiografia Fredry jest w pewnym sensie jak „Pan Tadeusz" gawędą 
z góry pomyślaną jako taka. Sam termin „Trzy po trzy", wybrany jako tytuł i powra
cający w utworze brzmi („.) jak echo długiego tytułu zbioru gawęd Karola Żery, 
kompilatora czasów saskich: „Vorago rerum, torba śmiechu , groch z kapustą, każdy 
pies z innej wsi ... " Czy Fredro uczestniczył tu świadomie w wyżej wymien ionej modzie 
literackiej, tak jak świadomie pisał pod wypływem Sterna albo Diderota? Tak czy 
owak gawędowa tradycja literacka łączy się w „Trzy po trzy" w sposób naturalny, 
w wielu rysach, z nurtem sternowskim. Tu i tam panuje ta sama skłonność do ustnej, 
bezceremonialnej relacji, do dygresji, do portretów postaci cudacznych. Zresztą 
pamiętnik Fredry jest także, częściowo, relacją z peregrynacji, podobnie jak „Podróż 
sentymentalna" Sterna. Jednakże w wielu rysach „Trzy po trzy" różni się od swoich 
wzorów. I różnice te zdradzają, („.) choć w sposób bardziej aluzyjny, inne zamiary, 
inne wpływy. (.„) 
Fredro kilkakrotnie udaje starego gadułę („ja tu pietę trzy po trzy"). A my wiemy, że 
książkę tę napisał raczej człowiek w wieku dojrzałym. Rzeczywiście autor przechodzi 
bez przerwy z jednego okresu przeszłości do drugiego, ale też z przeszłości do czasu 
obecnego, do swego czasu obecnego. Właśnie ta perspektywa rządzi zawsze 
narracją nawet w jej licznych zakrętach . 

Książka ta nie była pomyślana jako „antypowieść" a la Sterne, a la Diderot, u którego 
zaciera się samo pojęcie węzła dramatycznego. ( ... )Prawdę mówiąc , nie mamy tu do 
czynienia z „prawdziwą" autobiografią. Najpierw dlatego, że patriota Fredro, który 
przeżył, z bliska czy z daleka, kilka powstań narodowych, opowiada potomkom niemal 
tylko o swojej młodości. O latach służby oficera kawalerii w Wielkiej Armii, w wiecznym 
ruchu. O latach dzieciństwa swobodnego i pełnego przygód. Wolność jest zawsze 
obecna na tych stronicach, ale chodzi w gruncie rzeczy o wolność osobistą, fizyczną, 
o wolność ruchu . To powinno być wartością bardzo cenną w życiu autora o podeszłym 
wieku, coraz bardziej obezwładnionego podagrą, również skrępowanego w swoich 
podróżach po Europie i w życiu rodzinnym przez mściwe zakazy Habsburgów („ .) Tak, 
żywość opowiadania Fredry ma na pewno, poza źródłami czysto literackimi, swe 
korzenie w życiu osobistym pisarza. Podobnie jak komedie, jego pamiętnik wyraża 
swoisty temperament teatralny. Jest też, przede wszystkim , swoistą autoterapią , 

powrotem do młodości, odrodzeniem tych lat nierzadko radosnych i zawsze pełnych 
aktywności. 

Jak każda autobiografia, „Trzy po trzy" ma swoją wewnętrzną cenzurę, swoje 
ograniczenia„. Fredro pisał ,,Trzy po trzy" z myślą o kręgu rodzinnym. Można więc 
przyjąć, że w tym żywocie młodego oficera epizody miłosne czy intymne są bardzo 
rzadkie i raczej aluzyjne. Pod tym względem Fredro nie naśladował Sterna czy Diderota. 
Poza tym jest to autobiografia szczególnie inscenizowana i steatralizowana: śród 
przeżyć okresu swej młodości autor wybrał pewne sytuacje burzliwe, dramatyczne 
i przedstawił je w perspektywie raczej komicznej. A pomimo to książka nasycona jest 
równocześnie refleksją filozoficzną i moralną. Te przygody są swoistą medytacją nad 
bytem człowieka. 

E Destree-Van Willder: .Trzy po trzy" Aleksandra Fredry - swoisty a li aż tradycji literackich 
t filozoficznych (w I .Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry", red. J. 
Kolbuszewski , Wrocław 1994. 

Gdzie dziura w plocie, tam świnia w robocie. iAmant stary- - jak piec staryr: dY"'JRi. a nie grzeje. 

Z rozpaczy- za nieboszczy.rkiem -
spadkobierca wali łbem o .. _ poduszkę. 
-.Ulaczego z ż.yją.cego jeszcze węgorza scią.gasz skórę? 
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'W spektaklu wyko-rzystano fragmenty tekstów ; Byłoby na świecie jako tako. gdyby nie to przeklęte "Ja" . 

.Uenisa .Uid~rot~ M~riana Pankowskiego, ~er~ego Pilcha. Teatr oswaja się z występki e"' 
Henryka S1enk1ew1cza oraz frag111enty listow Zyg111unta k + 1 j g . . + ' . . . . . arcąc „y o e o smieszną s„ronę. 
Krasińsk1ego, Ada111a Mick1ewicza i Jull.usza Słowackiego 
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Z ludem zawsze licytacja: - kto da więcej. Liche to stadło - gdzie same umizgi. 
Gdzie nienawiść kują, tam deJRagogSwiecą pieca nie rozgrzeje. 

. . . . . Kto się spanoszyrl - jeszcze nie pan. 
JJz1s1eJsze filantropy,r - to filangrosze. Gdzie złość za alką-ta"' loJ'flienie1'1 lu stwo. 

Fredro pośród wielu naszych literatów zainteresowanych trwalej, głębiej i w spo
sób twórczy Napoleonem i napoleon izmem był jednym z nielicznych, którzy- jak np. 
Józef Wybicki , Kazimierz Brodziński , Cyprian Godebski , Wincenty Reklewski czy 
Tomasz Tymowski - brali udział w wojnach napoleońskich . Fredro - w ich fazach 
najtragiczniejszych: w wyprawie na Rosję i powrocie zdziesiątkowanej armii (z tyfu
sem i niewolą w Wilnie), aż po abdykację Napoleona. Fredro był jego najwier
niejszym żołnierzem polskim: z honoru i obowiązku przysięgi. I takjak książę Józef 
szedłby za nim „na koniec świata". Dlatego należał do tych,co zgłosili się do dymisji , 
nie zaś, jak później brat jego Maksymilian, wybrali intratę służby carskiej . 
Aleksander był jednym z tych, którzy na rewii-stypie odbytej w Saint-Denis (24 IV 
1814) stali „cicho i pochmurno" i którym „łzy jeszcze nie oschły- tak jest, łzy", choć 
już w Lipsku wiedział, iż stracił „powtórn ie Ojczyznę " . 

Pierwsze „zetknięcie" Fredry z Napoleonem nastąpiło pod Smoleńskiem (w sier
pniu 1812) i odtąd widzimy ich w bliskim sąsiedztwie- oczywiście literackim z „Trzy 
po trzy", szczególnie wówczas, gdy kapitan Fredro był „zawsze przy cesarzu 
Napoleonie", tj. jako oficer sztabu głównego (nominację otrzymał w Zgorzelcu 24 
VIII 1813). 
U schyłku r. 1840, gdy Napoleon po raz ostatni wracał do Paryża, Fred ro zapewne ze 
wzruszeniem czytał o tych wspaniałych ceremoniach opisywanych mu w listach 
jego brata Henryka i widział siebie przy orderach, pośród licznych Polaków, 
wiernych wiarusów, gdy ulica paryska skandowała: „A bas les traitres, a bas Guizot, 
vive I' Empereur, vivent les Polonais" [„Precz zdrajcy, precz Guizot, wiwat Cesarz, 
wiwat Polacy"]. Ale nie chciał od brata ani upominków z tej uroczystości w postaci 
kolorowej litografii orszaku pogrzebowego, ani innych sztychów sławiących 

bohaterstwo Napoleona. 

Miał go bowiem w swych wspomnieniach na zupełnie innych prawach, w przeci
wieństwie do drugiego swego brata napoleończyka - Seweryna, bohatera spod 
Wagram i Peterswalde , który kult Napoleona pielęgnował tak starannie jak 
gościnne swoje Nowosiółki . Zaszczyt „bycia żołnierzem napoleońskim " towarzyszy 
Fredrze przez całe życie , zarówno w odczuciu własnym jaki i w opinii społecznej. Jest 
on nawetjakby godniejszy od zaszczytu „ojca komedii polskiej " i znacznie wcześniej 
"opromienił" czoło młodego kapitana legendą napoleońską. Gdy ofiarowano mu 
uroczyście w 1865 r. medal, jako komediopisarzowi „Dobrze Zasłużonemu w Naro
dzie", wręczano mu go jako "żołnierzowi, poecie i obywatelowi polskiemu ". 
J\Jatomiast na pośmiertnej klepsydrze wypisano: „żołnierz napoleoński, ojciec 
komedii polskiej", a za trumną sędziwy weteran wojen Napoleona Wielkiego 
„Pawulski, niósł na aksamitnej poduszce ordery zmarłego: Legię Honorową, Krzyż 
Virtuti Militari, Medal Świętej Heleny[„.] ''. („. ) 

Napoleon Fredry jest różny od Napoleonów innych pamiętnikarzy i literatów okresu 
romantyzmu. Jest on os ob istą kreacją Fredry, spoufaloną z jego codziennością 
oraz wniesioną do jego spraw intymnych, domowych, ale jednocześnie posiadającą 
również wymiary bohatera historycznego: heroizowanego i deheroizowanego na 
sposób ludzki. W ocenie cesarza po latach uniknął Fredro( ... ) charakterystycznej 
dla pamiętnikarzy tego okresu, skrajności uschematyzowanych sądów, tj. bez
względnej apoteozy czy bezwzględnego potępienia, negacji wielkości. 
Ta odmienność kreacji Napoleona oraz ambiwalentny stosunek Fredry do 
napoleonizmu posiadają nie tylko znamiona oryginalności w swej epoce. Są 
również jakby zwiastunem groteskowych deheroizacji i demonumentalizacji 
historycznych u Witkacego czy Mrożka, ale bez ostrza ich satyrycznego skalpelu . 
( ... ) 
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dla promotorów zawsze coś nie kapało. Nie kochany:r, kto się 0 swoje upomina. 
Gospodaruj· waść, a byś Tlłial z czega kraść. Ni zly,r, ni dobry,r- tancuje jak zagrają. 

Mierzyrl sokola a zabił dzięcioła. Wydrzeć - najprędszy zarobek. 



Głupstwo nie rentuje się, a jednak JRa kurs stały. , Kiedy zona na balu robi furorę- po balu męz.owi śnią się grzyby. 

Humorystyczne budzenie przeszłości napoleońskiej jako świadectwa sławy, 

honoru, złudzeń narodowych, poświęcenia, cierpień , wierności żołnierskiej , tej 
przeszłości drogiej a boleśnie juz zdewaluowanej i ubezwładnionej klęską ludzi 
skazanych na marną wegetację, na kapitulację z wielkich niegdyś nadziei ofiarnego 
życia, jest dominantą napoleonizmu Fredry. Pozostała mu jedna tylko wartość 
współczesna w postaci najbliższej rodziny. Wszakże niewspółmierna z przeszłością 
ijej wspomnieniami. Wartość, która ratuje jego życie od pełnego bankructwa. Pisze 
o niej w rzeczywistym już zakończeniu „Trzy po trzy" : 
Nie myślcie jednak, kochane dzieci moje że całą masę szczęścia, którą los mojemu 
życiu wydzi elił zamknąłem, zostawiłem w onym dalekim czasie. Ach , bluźniłbym , 

gdybym nie czuł się szczęśliwym, kiedy wzrok błogosławiący przesuwam po 
waszych jasnych włoskach, kiedy go zawieszam na ustach waszych , 
uśmiechających się młodością, kiedy go wtapiam w niezamącone jeszcze 
wejrzenie, w czyste jak niebo oczy wasze; kiedy was widzę w objęciu matki, przy jej 
sercu, sercu nieprzebranej dobroci i m i łośc i , przy tym jednym sercu , gdzie się 
odbijam takim, jakim jestem w istocie, gdzie zawsze tak wierny oddźwięk każdego 
mego uczucia znajd uję .. . ( .. . ] 
Ale szczęście domowe Polaka jest teraz oazą kwiecistą śród puszczy Sahary .. . 

Znamy skądś lepiej podobną w stylizacji sentencję, o wiele wcześniej podaną 
narodowi i już głośną, ale w inwersyjnym sensie: „ Szczęścia w domu nie znalazł, bo 
go niebyła w ojczyźnie". 

B. Zakrzewski: O napoleon izm ie Fredry: „Pamiętnik Literacki" 1977 z. 2 

Polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską. W jej obrębie na plan 
pierwszy wysuwają się związki homospołeczne , więzi męskiego braterstwa i przy
jaźni. Do idealnych modeli tego typu związków, opiewanych w rozmaitego rodzaju 
przekazach, łącznie z podręcznikami szkolnymi i akademickimi, należą między 

innymi - w kulturze staropolskiej szlacheccy „panowie-bracia", hufce rycerskie, 
a w kulturze nowożytnej zrzeszeni w na wpółtajnych stowarzyszeniach filomaci i fila
reci ; walczący o niepodległość ojczyzny spiskowcy dziewiętnastowieczni ; uczestnicy 
licznych ruchów młodzieżowych w XX wieku, z których wiele przybierało sobie 
filomatów za patronów; legioniści Piłsudskiego. Mickiewicz w wykładach o litera
turze słowiańskiej w roku 1841 w College de France idealizował trwające do czasów 
mu współczesnych dawne słowiańskie, głównie wojenne, pobratymstwo. Było to 
silniejsze niż pokrewieństwo naturalne, tak zwane braterstwo krwi , występujące 
zwłaszcza u Słowian południowych . „Nic tkliwszego nad miłość braterską" u ludów 
słowiańskich, mówi/Mickiewicz. 
Tworzy się obraz ciągu pokoleń przekazujących sobie ideał walczącej męskiej 

wspólnoty. Dominuje w nim patriotyzm, wynoszący ponad wszystko braterstwo, 
wytwarzane i podtrzymywane podczas zbiorowych różnorakich działań, 
podejmowanych w celach społecznych , wojennych, towarzyskich , turystycznych. Są 
to polowania, wędrówki i wycieczki, stowarzyszenia, korporacje i kluby, potyczki 
i bitwy. W Polsce szczególnie wielbiona była jako cudowna męska wspólnota -
kawaleria narodowa, husarze i ułani, piękni jak na malowanym obrazku - do 
oglądania i podziwiania. Gombrowicz pisał, że gustami Polaków kierowała 
,,rycersko-ułańska dusza". Niepodobna nie docenić znaczenia form męskiej 

wspólnoty dla kształtowania się nowożytnego pojęcia narodu, którego podstawę 
nieraz określano jak żarliwe braterstwo. Hans Bluher, podbudowując teorie 
nacjonalistyczne, pisał o znamiennym dla mężczyzn „podwójnym dążeniu". 

Zgaga - istna plaga: piecze. swędzi. a krew pędzi . Niecierpliwość prędzej spóżni, niż przyśpieszy. 
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Najgorzej. kiedy nie można 
odpowiedzieć na pytanie: ,,J)laczego?" 
Trudna a blicz;rć dług wdzięczności - dla tega i płacić trudna. 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-111ail1 tea trslaski@tea trslaski. art. pl, 

www. tea trslaski. art. pl 
DYREKTOR KRYSTYNASz.ARANIEC 

Trzech r zeczy potrzeba do szczęścia. nie chorować, nie kochać. nie myśleć 1 DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ .B.RADECKI 

Jeden jego kierunek wyznacza rodzina, drugi zaś- męska wspólnota. Tylko ta druga 
obdarzona jest „ socjologiczną kreatywnością" i potrafi stworzyć państwo. Rodzina 
bowiem może jedynie zapewnić przetrwanie gatunku. Związki mężczyzn 

(„Mannerbrude") mają być wyrazem męskiego podstawowego „popędu ku stowa
rzyszaniu się " . U jego początków znajduje się tak zwany dom mężczyzn u ludów 
pierwotnych i jego pochodne w postaci tajnych męskich związków. ( ... ) 
Autorzy antologii „Nationalisms and Sexua li ties" utrzymują, że w kulturach o domi
nancie homospołecznej pojawia się pewna prawidłowość, a mianowicie szczególny 
stosunek do kobiety jako Matki. Następuje jej totalne uświęcenie. Matka to „figura 
idealnej kobiecości, fantazmatyczna kobiecość, która zabezpiecza związki męsko
męskie i męską historię". Męskie braterstwo idealizuje macierzyństwo i stara się 
wykluczyć „wszelkie niereprodukcyjne dyskursy sexualności z dyskursu narodo
wego" ma być on jednoznacznie heteroseksualny i nastawiony na rozrodczość . 

Konieczna jest do tego kobieta-matka. Ona właśnie staje się gwarantką narodowej 
wspólnoty heteroseksualnej, jej przyzwoitości i poprawności obyczajowo
politycznej . Elżbieta Ostrowska, która dokonała nowatorskiej analizy homo
społecznego charakteru kultury polskiej i jej stosunku do matki, zauważa , że 

w obrębie męskich więzi opartych na zasadach idealizowanego braterstwa 
kobiecość przyjmuje przede wszystkim postać fantazmatu matki. Jej siła polega na 
tym, że „nie tylko nie zagraża braterskim więziom, lecz nawet je w pewnym sensie 
legitymizuje - wszak bracia musza mieć matkę" . To Matka-Polka i Matka-Ojczyzna. 
Panująca polska „narracja publiczna" wyznacza bardzo określone role Polkom 
i Polakom, a patronką narodu polskiego stała się najbardziej idealna z matek -
Matka Boska. 

Maria Janion Męska wspólnota i figura Malki [w:] M Janion:„ Niesamowita Slowiańszczyzna · 

Wyd. Literackie, Kraków 2007 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora ds. marketingu Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata 
Przybylska, sekretarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator 
pracy artystycznej Danuta Pułecka , kierownik Biura Obsługi Widzów Paweł Rozkrut, 
kierownik administracji Barbara Króliczek, specjalista ds. marketingu Urszula Marciniak , 
dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz-Janiszewska , specjalista ds. biznesu 
Barbara Wolniewicz, kontakt z med iami Krzysztof Lisiak, Irena Myszor, kierownik widowni 
Ewa Wójcik . 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki,elektrycy Jerzy 
Boczkowski, Adam Boruta, informatyk Marcin Muller, koordynator techniczny Roman Klyta , 
brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz Konieczny, 
Sebastian Krysiak, Kamil Malecki, Sylwester Pozłótko , Wojciech Smolarczyk, Piotr Sobota , 
Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik) , Marek 
Skutnik, Bartłomiej Zaborowski, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak (kierownik) , Waldemar 
Janiszek, Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata Dzianowicz, pracownia 
krawiecka Ewa Kerger (kierownik) , Anna Malinowska (zastępca) , Barbara Manowska, 
Jolanta Woszczyńska-Kolonko , garderobiane Ewa Polońska, Joanna Kulik, Aneta Oskard, 
pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik) , Jerzy Graczyk, pracownia malarsko
modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, Paweł Frankiewicz, pracownia 
tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, 
magazyn dekoracji Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, rekwizytornia 
Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), Anna Jamróz, 
Maria Kraczla, Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena w Malarni ul. Teatralna 2a. 
Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52, Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel./ fax 032 
25989 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, tel./ fax 032 
2588967. 
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K oc lm a się sam w so b i e . 
a dali bóg nie ma w cz:rm. 
Grażnie spojrzał z u kosa i zobaczył ... kon iec swego nusa. 

Kasa czynna w poniedziałek w godz. I0.00-18.00. 
od wtorku do saboty w godz. I0.00-19.00 

lprzerwa 13.00-13.30) w niedziele na dwie gudzinY" 
przed spektakleJ111, tel. 032 259 93 60. 

Tthor-·z ~;ię chl-c.bi. że kłótni nie l;_;_oi opracowanie graficzne Agata Kurzak 



Wróbelbylbyslawikiem,gdybytylkatakśpiewal . 

W staryrclm piecach diabeł pali. 
Ale jeszcze lepiej - w ładnych i madnych piecykach. 
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IN ST Y T UC J A K U L TU RY 
SAMO RZ ĄD U 

WOJEWODZTWA SLA. SK l EGO 

~ Śląskie. Pozytywna energia 

SPONSORZ'r' 

..,.,... ORÓW 

lllTAL JA d.'aine 

Jak się los na cię uweżmie -to i w maśle palec złamiesz. 
Należałob;y opodatkować gadatliwość. 
Za słowo rozumne - grosz. za głupie - duka ta . 

B ,ł ,b miliard 


