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BOGDAN ZAKRZEWSKI 

KAPITAN ALEKSANDER FREDRO NA SLĄSKU I LUŻYCACH 

,,Ósmego lipca [1813 r.]' - gawędzi Fredro w Trzy po trzy - przeby
łem granicę, kląkłem, ucałował ziemię, na której poczułem się wolnym. 
Wolnym! ... to jest oswobodzonym z więzów niewoli. Wędrując w sukmance 
granatowej i słomianym kapeluszu, spotkałem w Przemyślu Ignacego 
Konarskiego, przyjaciela z lat dziecinnych" 1, który tego samego dnia· 
odwiózł Fredrę do rodziny we Lwowie. Taki był żałosny powrót spod 
Moskwy przez Wilno, pieszo, w przebraniu chłopskim, po przebytym 
tyfusie i ucieczce z nędzy niewoli 19-letniego kapitana, ,,adiutanta ma
jora z 5. pułku strzelców konnych", odznaczonego (20 XII 1812 r.) złotym 
Krzyżem Virtuti Militari za wyprawę moskiewską. Nawet w domu ro
dzinnym nie poznano Rudzia: ,,Pierwszy wszedł Konarski i rzekł do 
dziada [tj. do Jacka Fredry- ojca Aleksandra]: »Przywożę jegomości ko
goś, którego mu przyjemnie będzie u siebie widzieć«. Mój dziad i wszyscy 
obecni w niemym zadziwieniu wpatrzyli się w tego chłopa, lecz nikt go 
nie poznał, aż młody Julian [brat Aleksandra] raptem krzyknął: »To 
Oleś!« Wtedy wszyscy razem ku niemu się rzucili, on zaś padł do nóg 
ojca, który jednak w pierwszych chwilach tak był wzruszony, że prawie 
przytomność stracił i słowa wymówić nie mógł" 2. 

Młody Fredro czuł gorycz tej pozornej wolności, a· obowiązek żołnier
ski kazał mu spiesznie wracać w szeregi wojska polskiego służącego Na
poleonowi, wojska, które przypominały przecież Europie: ,,Jeszcze Polska 
nie zginęła!" Stąd też ów krótki epizod pobytu w domu ("Ja zaś, ledwie 
dni kilka zabawiwszy, do wojska pojechałem" 3) kwituje Fredro dwu
krotnie kompresją faktów kalendarzowych w Trzy po trzy: ,,Uciekłszy 

1 A. Fr e d r o, Trzy po trzy (Pisma wszystkie, opr. S. Pigoń, t. XIII, cz. I,

Warszawa 1968, s. 103). 
2 Wspomnienia Jana Aleksandra Fredry (M. z Fr e d  r 6 w S z embek o w a, 

Niegdyś ... , Lwó w 1927, s. 118). 

s H. Bieg e 1 eis en, Z nieznanego pamiętnika A. Fredry (Ojca) (Biblioteka 

Warszawska, 1892, s. 225, List A. Fred ry do Michała Mineyki z 24 VI 1817 r.). 



342 Bogdan Zakrzewski 

z Wilna z niewoli, przybyłem 10 [?] sierpnia 813 do Drezna, zostałem[ ... ] 
przyłączony do głównego sztabu Wielkiej Armii" 4• Wyjazd Fredry z domu 
nastąpił koło 15 lipca. 

Ale sternowska konwencja jego gawędy pamiętnikarskiej kazała mu 
dorzucić nieco cennych dla nas szczegółów o tej podróży. Na powtórną. 
drogę po prawdziwą wolność wyposażył go ojciec w nieco grosiwa (boć 
syn „do domu przyszedł z niewoli w sukmance'' 5). A do Drezna jechał 
,, w cywilu" i „cywilnym trybem" - pocztą (,,poczta droga" - wzdychał, 
będąc zawsze „w stanie golizny"). Towarzyszyli mu we wspólnym celu 
dwaj podporucznicy z innych pułków: Franciszek Skrzyński i Ludwik 
Porczyński. Ale kolasa będąca własnością jednego z nich „psuła się nie
ustannie", co przedłużało niepomiernie podróż i groziło najgorszym, mia
nowicie niemożnością dotarcia do celu, albowiem zawieszenie broni mię
dzy armiami francuską i sprzymierzoną, podpisane 4 czerwca w Pielasz
kowicach koło Jawora (na Dolnym Śląsku), miało trwać do 20 lipca. 

Według tego rozejmu ustalono rozdzielenie wojsk obu stron o. ,,Do
wództwo sprzymierzonych zobowiązywało się nie przekraczać linii bieg
nącej od granicy czeskiej przez Kamienną Górę, Bolków, Strzegom i Kąty 
Wrocławskie do Odry, następnie zaś w dół rzeki do pruskiej granicy 
:z Saksonią i wzdłuż tej granicy. Dowództwo francuskie z kolei obiecało 
wycofać swe oddziały z części zajętych obszarów i nie przekraczać linii 
biegnącej od Czech przez Szklarską Porębę, Wleń, Nowy Kościół i Ka
-czawę do Odry, a następnie podaną wyżej trasą. Obszar znajdujący się 
w środku miał stanowić pas neutralny i .ewentualnie zapobiegać star
dom" 1. Ks. Józef Poniatowski, nie mogąc liczyć na osłonę wojska au
striackiego, opuścił Kraków 8 maja, kierując się na Cieszyn, Ołomuniec 
i Pragę ku Dreznu, dla połączenia się z Wielką Armią francuską. ,,17-go 
-czerwca przybył do miasteczka Zittau [Żytawa] w Saksonii, gdzie pozostał
aż do końca zawieszenia broni [w rzeczywistości w Żytawie przebywał
do 15 sierpnia], organizując na nowo swój 8-my korpus" s.

Takie usytuowanie rozejmowe wojsk walczących wyjaśnia nam itine
rarium Fredry oraz jego współtowarzyszy. Trasa ich podróży wiodła
przez Pragę, gdzie odbywały się wówczas rokowania tzw. kon'gresu poko
jowego, z udziałem pełnomocników Rosji, Prus, Austrii. Od 12 lipca prze-

' Fr e d r o, Trzy po trzy, s. 144 oraz 126. 
5 Tamże, s. 78. Tę sukmankę, drogą rodzinną pamiątkę, uwieczniła fotografia 

zamieszczona w edycji Trzy po trzy H. Mościckiego, z 1922 r. 
6 Zob. mapę B. Kaczmarskiego: Działania wojenne na śląsku w roku 1813, 

<lołączoną do Historii Sląska pod red. S. Michalkiewicza, t. II, cz. II, Wrocław 1970. 

1 Historia Sląska, s. 75-76. 

s B. Ge m b a r z e  w s k i, Wojsko polskie 1807-1814, wyd. 2, t. I, Warszawa 

1912, s. 22. 
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bywali oni w Pradze, prowadząc rozmowy z reprezentantem Napoleona 
Louis Narbonne'em, który z woli cesarza „przeciągał sprawę", grał na 
-zwłokę, co szczególnie irytowało Metternicha i groziło szybszym zerwa
niem „jałowych rokowań" 9. Sytuacja zatem wielu Polaków zdążających
do wojsk napoleońskich była niepewna i „gdyby nie przydłużenie zawie
szenia broni [od 20 lipca do 10 sierpnia) bylibyśmy ugrzęźli w Pradze" 10. 

Ale i dalsza podróż była dla nich niezbyt bezpieczna. Mimo bowiem za
wieszenia broni grasowali różni „partyzanci" za zgodą wojsk sprzymie
rzonych 11

• 

Ostatecznie Fredro 5 sierpnia znalazł się w Dreźnie, co potwierdza 
jego drezdeński list z 9 sierpnia skierowany do przyjaciela kapitana Lud
wika Jelskiego: ,,Kochany Przyjacielu! Tak spóźniliśmy nasz wyjazd ze 
Lwowa, że gdyby nie przedłużone zawieszenie broni w Pradze, bylibyśmy 
zatrzymani jako jeńcy wojenni, ale szczęściem to się nie stało i przyje
chaliśmy do Drezna 5 bm. Wojsko nasze zostało zredukowane, z całej 
jazdy cztery tylko zrobiono pułków (tak!), nie mogłem zatem swego właś
dwego otrzymać miejsca, będę jeszcze czas jakiś czekał, może znajdę, 
gdzie się dobrze wkręcić. Krzyż złoty odebrałem za kampanię 1812 r. 
Drezno więcej do obozu jak do stołecznego miasta podobne, wszędzie 
wojska pełno, mówią, że się to wszystko spokojnie skończy. Cesarza co 
godzinę spodziewamy się, obchód więc imienin, które 15 sierpnia przy
padają, na 10-ty są przeniesione (tak) dla zawieszenia broni, które się 
kończy. Bywaj zdrów, albo się wkrótce zobaczymy, albo też w bardzo 
jeszcze oddalonym dniu, który zawsze dla mnie będzie dniem prawdzi-
wej radości". 

List ów wpisał Fredro do nie istniejącej dziś Książki dla mnie samego,

dopełniając go późniejszymi chronologicznie informacjami drezdeńskimi: 
„Przyjechał Cesarz, obchód więc imienin 10-go, z armat bili z wałów 
dzień cały, krzycząc: »Niech żyje!« Z tychże samych wałów, z tych sa
mych armat w szesnaście dni [tj. 25 i 26 sierpnia, w czasie krwawej bitwy: 
o Drezno z wojskami koalicji antyfrancuskiej, dowodzonymi przez gen.
Karla-Philippa Schwarzenberga) śmierć wkoło ciskano. Jak blisko po
sobie nastąpiły życzenia: »Niech żyj�« i »Niech umiera!« Nie myślałem
o sobie, bawiłem się w Dreźnie" 12. 

Bezpośredni uczestnik tej fety, Józef Załuski, opisuje ją bardziej
szczegółowo: ,,ten dzień uroczysty uświetniony był towarzyskimi ban
kietami u marszałków i pułków przy stołach pod gołym niebem, z ob;fi-

9 E. Ta r 1 e, NapoŁeon, wyd. 5, Warszawa 1967, s. 398-399.
10 F r e d r o, Trzy po trzy, s. 78 .

. 
Tt J. Z al us ki, Wspomnienia o pułku Lekkokonnym poŁskim gwardii NapoLe

ona I, Kraków 1865, s. 301. 
12 Bieg e 1 eis en, op. cit., s. 227. 
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tością wina i toastów na cześć Napoleona, wojska, pomyślhości Francji 

i kampanii; wieczorem zaś była iluminacja, a zwłaszcza ognie sztuczne 
nie widziane, to jest fajerwerk wystrzeliwany z dwóchset armat prze
ciwko sobie obróconych po obu brzegach Elby, a przy tym wzajemne 

ataki piechoty po lądach i na łodziach przy rzęsistych ogniach karabin<r
wych, strzelających samymi ogniami sztucznymi. Widok prawdziwie za

chwycający i nowy, a który Sasów wprawiał w osłupienie" 13. 

Ale Fredro nie był bezpośrednim obserwatorem ani tej fety imienino

wej Cesarza, ani bitwy i zwycięstwa Napoleona pod Dreznem, bowiem -

jak wspomina - ,,aż na dwa dni przed końcem armisticium [tj. 8 sierp
nia, bo rozejm trwał do 10 sierpnia włącznie 14J pojechałem do Zittau, 
gdzie ks. J. Poniatowski miał główną kwaterę" 15. 

Fredro, nie chcąc wracać do swego dawnego pułku (obmierzła mu bo
wiem funkcja adiutanta majora), starał się wejść do innego, ,,choćby jako 
nadliczbowy". Miał zresztą zaszczytną propozycję, której jednak nie mógł 

przyjąć, mianowicie gen. Wincenty Krasiński (ojciec Zygmunta) ofiarował 
mu w Dreźnie miejsce w głośnym z szarży pod Samosierrą swym pułku 

szwoleżerów gwardii Napoleona. Ale stanowisko tylko w stopniu porucz
nika. ,,Z kapitana na porucznika, acz to porucznika gwardii, zawsze to 

był krok wsteczny, dlatego nie przyjąłem i pozostałem w znienawidzonym 
mi sztabie, gdzie mnie [pułkownik] Protót dręczył nie po troszę" 1s.

Zanim jednak Fredro dostał się do owego sztabu głównego armii, któ
rego szefem był najbliższy Napoleonowi Aleksander Berthier, ks. de Neu
fchatel i Wagram, odesłano go do dość dziwacznego oddziału, nazwanego 
garde d'honneur, to znaczy gwardią honorową, ,,czyli do [oddziału.] ofi
cerów polskich, którzy miejsca nie mieli, a których przeszło 120 było" 11_ 

Po klęsce kampanii rosyjskiej „wojsko polskie, znacznie zmniejszone, 
miało o wiele więcej oficerów, niż potrzeba wymagała" 1s, a o nowego 
rekruta było bardzo trudno wobec braku łączności z Księstwem War
szawskim. W tym czasie Napoleon utworzył w Torgau osobny korpus 
złożony z 4 kompanii, nazwany „garde d'honneur" (a przezywany przez 

starą gwardię mianem „garde douleur"). W skład całego korpusu weszło 
800 oficerów różnych stopni, a między nimi byli i generałowie 19. Weszli 
również „ochotnicy ... z najbogatszych rodzin francuskich" 20, ale także 

1s z a ł u s k i, op. cit., s. 303. 
14 Są tu drobne nieścisłości w datacji Fr edry: list pisał z Drezna 9 sierpnia! 
1s Bi eg e 1 eis en, op. cit., s. 227.
u Fredro, Trzy po trzy, s. 89. 
n Bieg e 1 eis e n , op. cit., s. 227. 
1s Fr e dr o, Trzy po trzy, s. 126. 
10 G em b ar z e ws k i, op. cit., s. 300.
20 J. Gr a b  ows ki, Pamiętniki wojskowe ... oficera sztabu cesarza Napole

ona I 1812-1813-1814, opr. W. Gąsiorowski, Wars zawa 1905, s. 5-4. 
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polscy oficerowie „bez przydziału", których sytuacja materialna była 
.arcytrudna. ,,Zgromadzono więc - pisze Fredro - oficerów zbywają
cych w jeden oddział pod komendą + + + [gen. Stanisława Wojczyńskie-
_go] i jenerała [Ksawerego] Niesiołowskiego" 21. 

Do tej „szczególnej gwardii" wcielono Fredrę 14 VIII 1813 r. w Zy.., 
tawie. ,,Szczególnej" - jak wspomina Fredro - bowiem „podróżującej 
po największej c;zęści wozami, bo oficerów piechoty było najwięcej" 22. 

Nie mieli oni nieraz środków na pełny ekwipunek, o czym informował 
dowództwo francuskie ks. J. Poniatowski. Fredro zastał jeszcze księcia 
w Żytawie (Poniatowski przeniósł się 17 sierpnia do Ostritz) i spotkał 
Napoleona, który 16 sierpnia wraz z całą gwardią przyjechał tam w celu 
„obejrzenia armii polskiej" 23. Natomiast oddział, do którego przydzielono 
Fredrę, znajdował się wówczas w Berthelsdorf, w połowie drogi z Ży
tawy do Lobau. Ale już 20 sierpnia Napoleon, przebywając wówczas 
w Zgorzelcu, wydał rozkaz Berthier'owi, aby gwardziści posiadający peł
ny ekwipunek wrócili do Zgorzelca dla śledzenia w okolicy kroków nie
przyjaciela i zabezpieczenia miasta 24. Wydaje się, iż Fredro nie dotarł 
do przydzielonego mu oddziału. W bogatej Żytawie fabrykantów płótna 
i w jej pięknych okolicach, ,,nie dotkniętych jeszcze wojennymi klęska
mi", przyjmowano wojska polskie „jak braci. Nie pamiętam - pisze 
Klemens Kołaczkowski - w czasie mojej kariery wojskowej większej 
uprzejmości i gościnności" 2s. 

Z tych kilkunastu dni sierpniowych niewiele faktów utrwaliła gawęda 
Fredry. Służba w dziwacznym korpusie, na uboczu teatru wojny, nie 
odpowiadała bitnemu i zuchwałemu kapitanowi. ,,Smutno mi było -

pisze - nieczynnym zostawać, gdy ja w całkiem innym przybyłem celu 
[do Żytawy]. Wyrabiałem sobie rozkaz być przy 6-tym pułku hułanów 
[miał tam Fredro sporo przyjaciół] jako nadliczbowy, gdy inny dostałem: 
,oddać się do sztabu głównego wojska francuskiego. Niechętnie go przy
jęłem, bo służby sztabowej nienawidziłem" 2s. 

Tymczasem 11 sierpnia Austria wypowiedziała Francji wojnę, gen. 
Blilcher zaatakował korpus gen. Neya nad Kaczawą, a ks. K. Schwarzen
berg, głównodowodzący wojskami koalicji antyfrancuskiej, wkroczył do 
Saksonii, zagrażając załodze Drezna. Napoleon, który na wiadomość 

21 F r e d r o, Trzy po trzy, s. 1,26. Zob. cenne objaśnienia do tej edycji opraco-
wane przez K. Czajkowską , z których korzystamy obficie. 

22 Tamże.

�3 G r a b o w s k i, op. cit., s. 85-86. 

!4 Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego z Francją, opr. A. M. Skałkowski,
t. V: 1813, Poznań 1929, s. 378 i in.

2s K. K o ł aczk o w s k i, Wspomnienia ... Księga II od 1813 do 1820, Kraków
1899, s. 12. 

26 Bi eg e 1 e is e n, op. cit., s. 227. 
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o ofensywie Bltichera pośpieszył do Lubania i Lwówka śląskiego, wobec:
groźby zajęcia Drezna musiał gwałtownie zawrócić, by w forsownym
marszu przybyć na czas i stawić czoło armii Schwarzenberga.

20 sierpnia - wspomina Fredro - ,,dostałem . . . rozkaz udania 
się do sztabu księcia de Neufchatel, a 22 w Lowenberg [Lwówek Śląski}: 
wszedłem w czynną służbę d'Officier Adjoint a l'Etat Major de la Grande 
Armee" 21. Właśnie wówczas pod Lwówek przybył sam Napoleon, by 
przeciwstawić się armii Bliichera. 21 sierpnia - pisze Józef Załuski -
stoczono tam „niemałą" zwycięską bitwę, ,,w której braliśmy udział 
częściowo jako eskorta wszędzie docierającego Napoleona, częścią jako 
lekka kawaleria gwardii, wyprzedzająca insze wojska w zaczepianiu 
i ściganiu napastliwego Bliichera ... Napoleon pod wieczór zwiedzał 
pobojowisko" 2s. Nazajutrz Fredro spotkał zapewne we Lwówku swego 
przyszłego serdecznego przyjaciela Józefa Załuskiego, wówczas szefa 
szwadronu 3. pułku lekkokonnego polskiego gwardii Napoleona i uczest
nika owej „bitwy dość krwawej". Po latach poświęci mu wiersz, jako 
zachętę do spisywania Wspomnień, kończąc rzewną i pełną wiary re
fleksją: 

Lecz w kłosie ziarno nie może pójść marnie: 

Padnie powoli na ojczystą ziemię -

A w Bog u wiara, i w ziemi, i w ziarnie, 
Polskich ułanów nie zag inie plemię ••. 

We Lwówku także spotkał Józefa Grabowskiego i Suchorzewskiego 30• 

23 sierpnia Napoleon musiał natychmiast zawrócić do Drezna. 
W papierach Fredry dochowało się pismo „ministra wojny, wysta

wione 27 IX 1813 w Paryżu, potwierdzające powołanie Fredry do sztabu 
głównego, z dn. 24 VIII 1813, dokonane w Zgorzelcu" 31

• Potwierdza to 
zresztą sam Fredro: 24 sierpnia w Zgorzelcu „byłem przedstawiony księ
ciu de Neufchatel. Cesarz spieszył wtedy na obronę Drezna" 32. 

Mieszkańcy Zgorzelca, według ówczesnego pamiętnikarza, przyjaźnie 
traktowali wojsko polskie. ,,Miałem zaszczyt - wspomina J. Załuski -
wkroczyć z nim [tj. Cesarzem] do Gorlic [23 maja 1813 r.], miasteczka 
znaczniejszego, był przyjęty z podziwem, można powiedzieć z uwielbie
niem tych Ślęzaków, których obejście się z nami, Polakami, było nader 

21 Fr ed ro, Trzy po trzy, s. 126. 
2s Z a ł u s k i, op. cit., s. 304. 
29 Tamże, s. 363: ,,Do jenerała Józefa Załuskiego mojego towar zysza broni".

Toż z drobnymi zmianami w: A. Fr ed ro, Pisma wszystkie, t. XI, Warszawa 

1960, s. 84-85. 

30 K o ł a c z k o ws k i, op. cit., s. 21. 
31 Objaśnienie K. Czajkowskiej do Trzy po trzy (A. Fr e d r  o, Pisma wszystkie

,.. 

t. XIII, cz. II, s. 284).
32 B i e g e 1 e i s e n, op. cit.
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uprzejme, a nasza mowność w niemieckim języku niemało wpływała na 
umysł tych mieszczan, którzy nie są ani Niemcami, tym mniej Prusakami, 
i którzy by łatwo to PC?jęli, że przyłączenie ich do Polski byłoby im 
ze wszech miar korzystne" 33. 

Do sztabu głównego Wielkiej Armii werbowano chętnie tych oficerów 
polskich, lFtórzy znali języki obce. W czasie, którym się zajmujemy. 
szczególnie przydatny był język niemiecki. Fredro władał nim dość słabo, 
ale znacznie lepiej od swych kolegów sztabowych francuskich. Przyjaciel 
Fredry, Józef Grabowski, w swych pamiętnikach napoleońskich infor
muje nie bez pomyłek, iż „dopiero w r. 1813, podczas zawieszenia broni 
w Dreznie, przysłano z Krakowa [ !] Fredrę Aleksandra" 34. 

Sztabowych kolegów Polaków miał Fredro „już przy końcu" tej woj
ny 11. ,,Trzymaliśmy się parami, ażeby gdy jeden będzie na misji (tak 
zwaliśmy posełki), drugi miał opiekę nad ludźmi i końmi. Były to mał
żeństwa koleżańskie i jak każde małżeństwo miały swoje pogody, miały 
i burze. Tak zawsze widziałeś pod jednym dachem albo przy jednym 
ogniu [Dominika] Rejtana z Suchorzewskim [Czajkowska błędnie iden
tyfikuje go z Tadeuszem], mnie z Henrykiem Milbergiem, Ludwika Jel
skiego z Romanem Sołtykiem, a jak ten był wzięty w niewolę -
z [Andrzejem] Niegolewskim, Grabowskiego Józefa ze Stofflem, Szwaj
carem, pułkownikiem-adiutantem-komendantem, Kościelskiego z [Fran
ciszkiem] Krauzem. Kapitan Szercel, którego do Polaków liczę, bo z pol
skiego wojska nie wiem, czy nie z legionów, trzymał się pojedynczo ... 
to jest osobno, ale nie pojedynczo, bo miał przy sobie służącego, a ten 
służący żonę" 35, Pośród wymienionych do najbliższych przyjaciół nale
żeli Jelski i Grabowski, z którymi korespondował i poświęcił im wiersze. 

Z tego czasu i z tych okolic zapamiętał Fredro podanie ludowe prze
kazane w Trzy po trzy: ,,Staliśmy, mówiąc nawiasem, w miasteczku 
w okolicy Gorlitz, którego mieszkańców nazywano Gelbfiissler, z powodu, 
jak niesie ludowe podanie, że niegdyś, dawnymi czasy, gmina owego 
miasteczka uradziła dać cesarzowi podarunek. Dać - dobrze, ale co? 
Wielki kłopot. Rada w radę zgodzono się na beczkę jaj. Jak przyszło do 
pakowania, gorliwi cesarscy stronnicy, chcąc się okazać szczodrymi, no
gami tłoczyli jaja w beczkę, przy czym oczywiście pożółcili sobie nogi. 
Dlatego nazwano ich żółtonogami (Gelbiisslerami)" aa. Wspomiane mia
steczko to, być może, Żytawa, w·której Fredro przebywał nieco dłużej, 
bo około 7 dni. Rzecz znamienna, iż współcześni Fredrze pamiętnikarze 
epopei napoleońskiej nie mieli upodobań do inkrustowania swych re-

33 Z a ł u s k i, op. cit., s. 300. 

34 G r a b o w s k i, op. cit., s. 257. 

36 Fredro, Trzy po trzy, s. 86-87. 
38 Tamże, s. 126. Nie zdołałem zidentyfikować wątku niniejszego podania. 
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lacji czy wspomnień podaniami ludowymi. W oleli czerpać materiał 
anegdotyczny z aktualnych wydarzeń i biegu życia aktorów wojennych. 
Ale bo i Trzy po trzy nie jest pamiętnikiem z wojen napoleońskich 
Fredry, choć ich faktografię utrwala na ogół z dużą precyzją. 

Tu również zasłyszał Fredro inne „podanie", bardziej typowe dla tej 
osnowy pamiętnikarskiej, z niedawnej napoleońskiej tradycji, związa
ne najpewniej ze zwycięstwem pod Jeną (14 X 1806 r.), a nie znajdujące 
historycznego świadectwa: ,,Nie mniej ciekawą jest tradycja z tychże 
okolic (Zgorzelca] tycząca się wojska saskiego. W roku 806 jednego dnia 
na jednym polu padło sześć tysięcy . . . nie Sasów, ale sześć tysięcy 
saskich harcapów - niby zadatek przymierza z Francuzami. Był to dzień 
sądny, jak mówi tradycja" 37. Pod Jeną walczyli Sasi w armii pruskiej 
dowodzonej przez ks. Hohenlohe, a rozgromionej sromotnie. ,,Sasi zbyt 
późno podjęli wtedy odwrót i otoczeni kapitulowali bez oporu". Od 
końca 1806 r. byli sprzymierzeńcami Napoleona, choć go serdecznie nie
nawidzili as. W siedem lat potem jako jego sojusznicy w czasie najkrwaw
szej bitwy pod Lipskiem (18 X 1813 r.) przeszli nagle na pozycje jego 
przeciwników. Owe obcięte „saskie harcapy", tj. warkocze noszone przez 
żołnierzy dla ochrony przed ciosem szabli, były - zdaniem Fredry -
symbolem specyficznego stosunku Sasów do sprawy Napoleona, a aneg
dotę opowiedział Fredrze zapewne zwolennik cesarza Francuzów. ,,Sasi -
wspomina Fredro - nas nie lubili i nie tylko, że nie lubili, ale byliby 
chętnie całą naszą armią z Cesarzem na jej czele w łyżce wody utopili, 
gdyby tylko mogli byli taką łyżkę znaleźć. Nie ma się czemu i dziwić. 
Ów ciągły menuet wojsk wszystkich narodów, od Portugalczyka do 
Czerkiesa, od Neapolitańczyka do Lapończyka, po całej pięknej Saksonii 
nie mógł ich ani bawić, ani uszczęśliwiać" 39. 

W bitwie pod Dreznem (25-27 sierpnia) nie wziął Fredro udziału, jak 
świadczy o tym jego zwięzła informacja: ,,24-go w Gi::irlitz ·byłem przed
stawiony księciu de Neufchatel. Cesarz spieszył wtedy na obronę Drezna. 
Trzy dni trwała batalia pod Dreznem. Wojsko austriackie całkiem po
bite. Całymi oddziałami wprowadzano się w miasto jeszcze z bronią 
w ręku. Mówią, że do 30 OOO wtenczas stracili, Moro 40 zginął, Van
dam[me] pod Kulmem mocno pobity" 41. Ale z „posełkami" w tym gorą
cym czasie latał zapewne Fredro często. 

31 Tamże. 
aa Objaśnienie K. Czajkowskiej do Trzy po trzy, s. 284.

39 Tamże, s. 77. 

•0 Jean Moreau (1763-1813), dawny generał francuski, rywal Napoleona, zmu

szony do opuszczenia Francji, był w 1813 r. doradcą cara Aleksandra I. Zmarł 

z ran odniesionych w bitwie pod Dreznem. 
•1 B i e g e l e i s e n, op. cit., s. 227.
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Napoleon przeziębiony i chory musiał zatrzymać się w Dreźnie. Lud 
drezdeński witał go „z zapałem, gdy kilka dni temu jeszcze go niena

widził" u. Wówczas zapewne Fredro przyjechał do Drezna powtórnie 
i do tego czasu odnoszą się cytowane niżej wspominki, nie posiadające 
jednak chronologicznego ładu, to jest ułożone w sternowskiej konwencji 
gawędy, wobec której autor kalendarium Fredry staje często bezradny: 
„Wziąłem ... na wstępie do sztabu [tj. po 20 sierpnia] 500 �ranków na 
ekwipowanie ... W Dreźnie musiałem kupić [tj. po 27 sierpnia] ,trzyj 

konie, kulbaki, juki, broń, sprawić mundur z haftowanym kołnierzem 
[jako oficer sztabu], musiałem i witać się z kolegami 11. pułku ułanów. 

i 5. strzelców konnych, w których pułkach dawniej służyłem, a w pułkach 
oficerów niemało - słowem, byłem w moim normalnym stanie, to jest 
w stanie golizny" ,a. (Nb. Fredro nigdy nie splamił się jakże łatwymi 
lupami wojennymi!}. 

Jego kwatera drezdeńska w oberży Pod Jeleniem 44, na piętrze, kipiała 

życiem oficerskim i wspominkami żołnierskich przeżyć. Młody kapitan 
nie bez dumy obnosił na nowym mundurze wręczony mu dopiero w Dreź
nie Krzyż Virtuti Militari i szczycił się zapewne wspomnianym w Trzy 

po trzy złotym haftem na kołnierzu (,,dwie gałązki dębowe jedna nad 
drugą" 45) ,,odszczególniającym" oficera sztabowego. Prawda, że z wro

dzonej oszczędności zrezygnował z modnych wówczas „złotych kutasików 
i złotej plecionki do kokardy" 48. 

W mieście, w którym mieszkało „wiele familij polskich", fetowano 
(mimo zniszczeń) zwycięstwo. Zabłysła znowu gwiazda Napoleona i od:
żyła wiara polskich żołnierzy - oddalających sie wprawdzie od ojczystej 
ziemi - w „la chimere polonaise de !'empereur" (ponoć słowa Metter
nicha). Zapewne Fredro brał w tej fecie udział. ,,Zachwycające" zwłasz
cza były wycieczki statkami po Elbie: ,,oba brzegi tej rzeki oświetlone, 
statki ożywione muzyką i śpiewami narodowymi, ozdobione ogniami 
sztucznymi, utrzymywały . . . wesołość, zaufanie i poświęcenie bez gra
nic" n. Cesarz dbał o rozrywki dla swych oficerów i najbliższego oto
czenia. ,,Sprowadzono więc aktorów francuskich z Paryża. Teatr mały 
dla dworu urządzono naprędce w pałacu Markolinich", czasowej rezy
dencji drezdeńskiej Napoleona ,s. Kto wie, czy Fredro po raz pierwszy 

42 A. Bo n nef o n s, Sprzymierzeniec Napoleona Fryderyk August ... Prze-

kład ... Z. Przyborowskiej, cz. II, Warszawa 1903, s. 104. 
""' Fr e dr o, Trzy po trzy, s. 78. 

« Tamże, s. 75. 
'- Tamże, s. 84. 
o Tamże, s. 85.
47 Z a l u s k i, op. cit., s. 301.
48 G r a b o w s k i, op. cit., s. 68. Przytoczone przeze mnie relacje dotyczą wcześ

niejszego nieco okresu, to jest przed bitwą pod Dreznem. 

4 - Sobótka 3fl4 
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nie zetknął się z teatrem paryskim w ... Dreźnie! 
Niepomyślna sytuacja militarna wojsk napoleońskich nie sprzyjała 

jednak beztroskiej zabawie. Miasto 'przepełnione było rannymi, a „febra 
szpitalna grasowała okropnie" 49. Jako oficera sztabowego wysyłano Fredrę 
z Drezna z pilnymi depeszami (wiemy np., że jeździł do J. Murata). 
Doznawał w tych podróżach iście Albertusowych przygód. 

W Dreźnie przyjął Fredro ordynansa (,,luzaka"), z którym liczne 
przybyły mu kłopoty. Był nim Onufry, ,,arcyciura", ,,wysoki, pleczysty, 
chciwy łupu, skory do kieliszka, równie jak i do bójki, kiedy odbierał 
rozkazy, wyprężał się jak struna, brzuch w tył, pierś naprzód, stawał 
skosem jak pizańska wieża. Odpowiedź jego była zawsze: »Słucham«" so. 
Fredro opowiedział o nim przygodę, która dla obu mogła skończyć się 
tragicznie. Przygodę jakże tuzinkową w owych czasach wojny i jej oko
licznościach, ale unieśmiertelnioną pysznym literackim obrazkiem far
sowy�, którego „akt pierwszy'' nie ma sobie PÓwnych w polskim pa
miętnikarstwie: ,,Jednego wieczora, było to w Saksonii, w Dreznie, 
w oberży Pod Jeleniem, gdzie stałem kwaterą, Onufry poszedł do Rezli, 
sztubmedli [pokojówki], i zawołał czystą niemiecczyzną: 

- Na-top! [zgoda! - jak przy dobijaniu targu]
Dziewczyna roześmiała się i przedrzeźniać zaczęła.
- Czego się śmiejesz, małpo? - krzyknął luzak po polsku - nie rozu

miesz co; Na-top? 

Od słowa do słowa, aż boli głowa - powiedziałby pan Jowialski, bo 
Onufry postąpił sobie nareszcie z Rezlą, jak ów gminną piosneczką wsła
wiony z Małgorzatą Grzegorz, ale Rezla miast zawołać: »Czegoż?« -
walnęła go w łeb lichtarzem. Że zaś świeca w tym razie zgasnąć musiała, 
ciemnota pokryła tę część historii. Że jednak coś padło z jednej i drugiej 
strony, wątpić nie można. 

Kiedy to wszystko działo się na dole, ja na drugim piętrze spokojnie 
kończyłem wieczerzę z kolegą kapitanem Maciejowskim. Rozmawiamy 
sobie o tym i o owym, wtem . . . otwierają się drzwi i Onufry wpada. 
Twarz zarydzona, n<;>zdrza sapiące, kawal knota na czole powiadały nam 
wyraźnie, że walka była gdzieś stoczona i że spieszny odwrót ma miejsce. 
Nim jeszcze słowo mogło być wyrzeczone, wbiegł hausknecht ze świecą, 
a za nim sam pan gospodarz. 

- Wo ist er?
- Da steht er.
I już luzak wziął w papę, aż nosem pociągnął. Wtenczas to wymknęło

mi się, co się tak łatwo z ust polskich w podobnym razie wymyka: -
A walże! - Nie potrzeba było mówić dwa razy. Onufry jak Niemca 

49 Tamże, s. 105.
so Fredro, Trzy po trzy, s. 73. 
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utnie ... Ach, co za szkoda, że dla przyzwoitości stylu nie mogę powie
dzieć: jak utnie w pysk! - bo w tym, acż gminnym wyrazie, leży tyle 
prawdy, tyle nawet naśladowczej harmonii, ale nie wypada, nie można. 
więc powiadam: Onufry jak utnie Niemca gdzieś między nosem 
a uchem ... aż szyby brzękły: Schon! Niemiec zwinął się, zatoczył i chyl
cem, zygzakiem, jak lis postrzelony leciał, leciał i aż w przeciwnym rogu 
padł na kanapę. A nim się zerwać zdołał, już Onufry leżał na nim. Jeżeli 
kto aby raz w życiu widział niedźwiedzia idącego w hurku [tj. osaczo
nego psami], kiedy schwyci pod sfebie jednego z kundli, a kiedy mu drugi 
tymczasem szarawary skubie, łatwo wystawi sobie walczącą grupę. Raus
knecht krzycząc wniebogłosy usiłował ściągnąć ze swojego pana za
jadłego nieprzyjaciela, ale jedną tylko ręką, bo w drugiej trzymał świecę, 
a świeca kosztuje einen Groschen ... a on za świecę odpowiada ... po
rządek przed wszystkim. 

Chwyciłem go nareszcie za kołnierz i nogą za drzwi pchnąłem, zosta
wiając wolny bieg sprawiedliwości. Wkrótce jednak zląkłem się, bo Sas 
już głosu nie puszczał, zląkłem się, czy przypadkiem za mocne uderzt!!nie 
nie strąciło filigranowego niemieckiego 'karku. Zawołałem: - Dość 
tego! - i w mgnieniu oka stał przede mną Onufry, brzuch w tył, pierś 
naprzód, skosem jak pizańska wieża. Pan gospodarz podniósł się, kręcił 
się w kółko i byłby pewnie do drzwi nie trafił, gdybyśmy mu nie byli 
w tym względzie przyszli na pomoc" si. Za takie sprawki groziły w wojsku 
Napoleona „sprzymierzonym" z Sasami bardzo wysokie kary. Ale akt 
drugi nie miał tragicznego finału. 

Zbliżał się Lipsk i „bitwa narodów" (16-19 października) - epilog 
rozwianych ostatecznie złudzeń: ,,Ale mniemaliśmy, że dopiero pod Lip
skiem tracimy powtórnie Ojczyznę, nie wiedzieliśmy, że Napoleon naj
łatwiej zawsze przyjmował warunek wrócenia jej w potrójne jarzmo 
niewoli. Piekielna obłudo! Szatańska polityko! Ty le poświęcenia, ty le 
krwi przyjmować za nadzieje, których w głębi serca nie myśli się 
spełniać" s2. 

HAUPTMANN ALEKSANDER FREDRO IN SCHLESIEN 

Die Arbeit behandelt den Militardienst Aleksander Fredros, des kilnftigen 
hervorragenden polnischen Komćidienschreibers, den er im Juli und August 1813 
ais Hauptmann in der damals in Niederschlesien und Sachsen stationierten napo
leonischen Armee leistete, Der Verfasser versucht in Anlehnung an Fredros Tage
buch (Trzy po trzy), seine Briefe und andere Notizen sowie Erinnerungen zeit
genossischer polnischer napoleonfreundlicher Memoirenschreiber Fredros Kalen-

si Tamże, s. 75-77. 
S! Tamże, s. 79. 
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darium aus dieser Zeit zu rekonstruieren. Diese Erinnerungen liefern nicht nur 
faktographisches Materiał, sondern bilden auch den Hintergrund bestimmter Be
gebenheiten aus Fredros Biographie, der anfiinglich als Hauptmann der ,sog. Garde 
d'honeur (14.VIII.) einverleibt wurde, dann 1(22.VIII.) in den Dienst· beim General
stab ąer Grossen Armee Napoleons trat. Fredro verweilte damals in Dresden 
(vom 5.-9.VIII.), in Żytawa (1'4.-20.VIII), in Lwówek $ląski '(22.VIII.), in Zgorzelec
(24.VIII.) und wiederholt in Dresden (nach dem 27.VIII.). In seinem Tagebuch 
Trzy po trzy notierte er zwei Volkssagen aus der Umgebung von Żytawa und ein 
tragikomisches Erlebnis seines Offiziersburschen in Dresden, wo Fredro im Wirt
shaus „Zum Hirsch" Quartier nahm. Der Verfasser der Arbeit nennt Namen
polnischer Offiziere (besonders .von Stabsoffizieten) zu denen Fredro damals niihere 
Beziehungen unterhielt und charakterisiert seine Einstellung zu Napoleon 1(mit 
der Zeit war sie negativ). Es wird auch die Vermutung geaussert, dass Fredro 
gerade in Dresden zum erstenmal mit dem Pariser Theater in Berilhrung kam . 
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