
Teatr 
im. Juliusza Słowackiego . 

w Krakowie 
odznaczony orderem „Sztandar Pracy" I kl. 



TEATRlM. l SŁOWACKIEGO 
~w KRAKOWIE h 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: 
KRYSTYNA SKUSZANKA, JERZY KRASOWSKI 

ALEKSANDER FREDRO 

REWOLWER 
SCENOGRAFIA: BARBARA STOPKA 

MUZYKA: ADAM WALACIŃSKI 
CHOREOGRAFIA: HENRYK DUDA 

REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

. -·---.... 

PĄEMIERA 24 SIERJ.>~IA °19.7 4 R. . 

LXXX-lecie Teatr.u im. J. · Słowackiego 



OSOBY: 

BARON MORTARA, bankier . MARIAN CEBULSKI 

PAMELA, wdowa . MARIA NOWOTARSKA 

PAROLI, notariusz . ANDRZEJ BALCERZAK 

BARBI, agent . JERZY KOPCZEWSKI 

CEZAR NEGRI, literat . JANUSZ OSTROWSKI 

MARIO, sekretarz bankiera JACEK ANDRUCKI 

MONTI, kapitan pensjonowany . KAROL PODGÓRSKI 

OTYLDA, jego córka • MARIA PRZYBYLSKA 

KLARA SALVANDOR, żona malarza . KATARZYNA MEYER 

PAOLO, niemy komisjoner . TADEUSZ SZYBOWSKI 

OFICER • STEF AN RYDEL 

CHŁOPIEC . SŁAWOMIR ROKITA 

LOKAJ . JULIUSZ ZA WIRSKI 

ASYSTENT REŻYSERA: EWA STOJOWSKA 
DAMA w altanie • X X X 

SPEKTAKL PROWADZI: BARBARA SUŁKOWSKA 

KONTROLA TEKSTU: MARIA CENCORA 



t 1 • 

„ . 

' ' 

.. 

Tadeusz Hollender 

W TEATRZE FREDRY 
I i• ' • • I • • „ 4 

Czas w, starych kopersztychach zżółkły papier marszczy. 
Ułańskim błyska czakiem, kitką w amarantach, 
zegar-empire złoconą zakrywa się tarczą, 
by fałszywym, za długim zmącić sen kurantem. 

Senny' park - gdzie w strzyżonych klombach i alejach 
na ławeczce pod klonem amory ułańskie 
w nocy wiatr wspominkami i liśćmi przewieje, 
aż rozszlocha się panna nad romansem Tańskiej. 
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W miastach smukli panowie de Birbant-Birbanccy 
w faraona postawią dożywocia stawkę, 
aby na wsi z posagiem pogruchać w altance, 
a przed zmrokiem przejść jeszcze na nudę i kawkę. 

Kontusze drzemią w kufrach, już dawno do szatni 
kuse fraczki w kolorach weszły uśmiechniętych. 
Oniemiał z kordem w ręku rębajło ostatni, 
zwiesił wąs i mieszczańskim ostał się rejentem. 

Pochowano pod korcem dukatowe złoto. 
Jak aktor straszy skurczem komediowej maski 
i schyłkiem dni rubaszną kończy anegdotą 
żywy - a już umarły szlachecki Jowialski. 

Patrzcie, mieszczański Łatka, horrendum, mosanie, 
szlagonów i birbantów obrawszy ze skórki, 
chociaż sam innobilis omal nie dostanie 
biednej, lecz wciąż wielmożnej, bo szlacheckiej córki. 

Co za czasy, panowie, pono na Zachodzie 
korabie parą dymów pierzą się na fluktach ... 
- O tempora! O mores! Szlachta na psy schodzi. 
- Nad Polską Wioch w balonie - nieczysta to sztuka. 

Oficerom z wojenki zbyt nudno w traktierniach, 
lulki ćmią, baki świecą, zadzierają nosa, 
a że w worku grosz goni drugi grosz niewierny, 
mundurem i szabelką zarobią na posag. 

- Epoko! Hrabia piórem po pańsku się para, 
hrabia rej wodzi w tłumie fraczków kanarkowych. 
Już dawno w empirowych czas stanął zegarach, 
sypiąc młodym szaleństwa, starym - śnieg na głowy. 

I scena jak kopersztych wszelką ostrość zatrze, 
jak próchno błyska ku nam senną światła smugą ... 
- Sto lat śmiechem ogromnym parsknęło w teatrze. 
- Sto lat się tak śmiejemy - naprawdę - to długo. 
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Kazimierz Wyka 

POTRÓJNY DEBIUT FREDRY 

Aleksander Fredro był twórcą o potrójnym debiucie. 
Po raz pierwszy rozpoczął swoją działalność pisarską je
szcze przed wystąpieniem Mickiewicza i podówczas, do 
lat zamilknięcia, jego pozycja w literaturze narodowej nie 
została jeszcze ustalona. Chociaż napisane zostały i uka
zały się na scenach jego główne komedie - nie sformu
łował się jeszcze sąd, że oto ujawnił się najwy bitniejszy 
komediopisarz polski. W tym jest paradoksalny akcent 
pierwszego debiutu Fredry. 

Po ra:z drugi Fredro zadebiutował około 1855, raczej 
niedługo po tym roku. Tym razem zadebiutował tylko do 
własnej szuflady. Stało się to na skutek decyzji zamilk
nięcia, powziętej w sytuacji, której definitywnie chyba 
naświetlenie ideowe oraz ustalenie chronologiczne za
wdzięczamy badaniom Stanisława Pigonia. Badania te 
ograniczają winę Seweryna Goszczyńskiego; chociaż on 
rozpoczął najostrzejszy atak na Fredrę, którego ten mu 
nigdy nie zapomniał - nie Goszczyński był sprawcą je
dynym i ostatecznym zamilknięcia Fredry. 

Był nim Leszek Dunin-Borkowski, czy też oględniej -
jego kuźnia pamfletów literackich. Długoletni okres mil
czenia, rozpoczęty na mocy definitywnego postanowienia 
pisarza zapewne w r. 1842, ale już kilka lat z innych po
wodów praktykowany przez Fredrę · - przerywa tylko 
spisywanie nie dokończonego pamiętnika Trzy po trzy. 
Jednym z tych innych powodów było osłabienie twórcze
go tętna, u Fredry występujące jako częsty objaw. 

Pozwala to na pewną hipotezę. Z kilku powodów jest 
ona dosyć prawdopodobna. Jest prawdopodobna ze wzglę
du na wiek pisarza - Fredro w r. 1848 liczy lat 55; także 
ze względu na nawyknienia jego twórczości - Fredro 
na ogół tworzył skokami ; wreszcie - ze względu na jego 
nietęgie zdrowie i hipochondryczne usposobienie . Wszyst
kie te powody pozwalają na taką hipotezę , że Fredro oko-
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ło r. 1848 swoją karierę pisarską mógł uważać za abso
lutnie zamkniętą, a w sprawie życia własnego - chyba 
nie . spodziewał się, że jeszcze przeżyje ćwierć wiek1:1 
z okładem. 

Drugi debiut pisarski Fredry nastąpił na skutek oko
liczności, które całkiem nieoczekiwanie wyskoczyły w je
go rachunku życiowym, tak nieoczekiwanie, iż mamy ' 
wszelkie prawo przypuszczać, że wsiadając do dyliżansu, 
który pod koniec 1849 r . uwoził go z całą rodziną do Kra
kowa, by stamtąd wyruszyć do Paryża na spotkanie ' 
z ukochanym jedynakiem, Janem Aleksandrem, pisarz 
ani zamierzał jechać po nowe ujęcia i obserwac]e kome
diowe, ani przypuszczał, że okres jego zagranicznych po-

. dróży w ślady za synem zakończy się · postanowieniem 
ponownego debiutµ. Okoliczności, które wywołały to pb:.. 

stanowienie, rozpatrzymy niżej w sposób dokładńiejszy. 

Fredro zaczął ponownie pisać w okresie, kiedy jego po
zycja literacka w dobie konsekwentnego wygasania ro
mantyzmu po roku 1848 poczęła ulegać zasadniczej zmia
nj.e. Tymczasem właśnie teraz, kiedy pora była na przy
chylną . recepcję, na korygowanie pomyłek pisarza wze,z, 
rozumiejącą krytykę, ten uprawia twórczość szufladową. 

• J I 

Wśród wielu faktów mało znanych lub zgoła zapomnia-
nych, przynależnych do recepcji Fi;edry przez pokoleąie 
dopiero w dziesięcioleciu 1850-1860 w'chodzące _do ._lite~ą
tury, warto przytoczyć następujący : 

Stefan Buszczyński, przyszły autor Obrony spotwa'rza- . 
nego narodu, debiutował anonimowo w r . 1859 obrazem 
dramatycznym Demokraci i. arystokraci. Wydanie zawie
ra dosyć tajemniczą dedykację. : Dwom. najznakomitszymi 
dramaturgom polskim tę pierwszą pracę swoją, ma widok 
publiczny pojawiającą się, jako dowód,poważania ich lite- · 
racko-obywatelskich zasług i czci dla bezstronnych, a w 
żadną koteryjną ostateczność nie wpadających zasad_, któ- -
re w pismach ·swoich wyznają, choć nieznany, poważa się 
poświęcić Autor" . : . . 

Kto są ci dwaj, postawieni bezimiennie ria równym 
piedestale dramaturgowie, dopiero w kilkanaście lat póź
niej rozwiązuje przeróbka ponowne wydanie tekśtu: 
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„genialny hrabia Aleksander Fredro ·(ojciec) i znakomity 
Józef Korzeniowski". Nie inaczej w tym samym czasie 
będzie oceniał ich Narzymski. Stawiając w r. 1871 propo
zycje żelaznego repertuaru narodowego, radzi on każde
go sezonu dawać „kilka sztuk Fredrowskich, jeden lub 
dwa utwory Korzeniowskiego", ponieważ dzieła tych oby
dwu autorów „są wzorem, są tym, co dla Francuzów Mo
liere". Wreszcie - publikując w r. 1868 szkic o Fre
drze - K. Wł. Wójcicki kończył powszechnym podów
czas pytaniem: „Prawo w lat trzydzieści uważa stanowczo 
za przedawnione wszelkie zobowiązania ; my czcigodnemu 
Fredrze przywodzimy to na pamięć i zapytujemy, czy sam 
nie uzna przedawnienia na swoje śluby milczenia". 

Odpowiedzi udzielił sam Fredro w rok później temuż 
Wójcickiemu: „Mam pięć tomów nowych komedii, ale te 
nie ujrzą światła, aż gdy spocznę w grobie. Wtedy niech 
robią, co chcą; ani pochwał, ani krytyk już słyszeć nie 
będę". 

* 
W tak paradoksalnej sytuacji rozwijał się drugi debiut 

Fredry. Jego trzeci debiut dokonał się po śmierci. Nastą
pił podówczas, kiedy twórca Zemsty nie tylko był uznaną 
wielkością pisarską, ale dla swojego obozu również sztan
darową wielkością polityczną, w jednym i drugim wzglę
dzie kawałem legendy sięgającej czasów napoleońskich. 

Wobec lekceważącego stosunku Fredry do cudzych listów, 
zdeklarowanej niechęci do pisania własnych, wreszcie wo
bec braku studiów, które by z czasopism oraz korespon
dencji współczesnych odnotowały szczegółowo sądy czy 
plotki tyczące się komediopisarza - trudno dzisiaj okre
ślić dokładnie, kiedy rozpoczęła się szerzyć wiadomość, 

że Fredro znów pisze. Zdaje się, że dosyć szybko, skoro 
już w r. 1859 Karol Estreicher notuje nowe, nie druko
wane pozycje pisarza. Słowem, kiedy Fredro umierał, fakt 
jego drugiego debiutu był rzeczą powszechnie znaną. 

Trzeci debiut pisarza nastąpił już z pozycji jak najbar
dziej ugruntowanej, powszechnie przyjętej. ów trzeci de
biut dokonał się na trzech głównych scenach polskich -
Lwów, Kraków, Warszawa. Stało się to nie wedle woli 
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pisarza, który na]pierw chciał widzieć swe dzieła szu
fladowe wydrukowanymi, a później dopiero na scenie, i to 
takie jedynie, które zachowały aktualność. Stało się nato
miast wedle woli syna, który „Radę Przyjaciół" (Antoni 
Małecki, Władysław Łoziński, Stanisław Tarnowski, Sta
nisław Koźmian, Franciszek Paszkowski) nakłonił do po
stępku przeciwnego: najpierw scena, później druk. 

Ojciec okazał się w tym wypadku o wiele lepszym 
i bardziej przezornym taktykiem literackim aniżeli syn. 
Trzeci bowiem debiut Fredry przyniósł współczesnym za
wód, z trudem maskowany lub też w ogóle nie ukrywa
ny. Zawód w porównaniu z ugruntowaną już pozycją pi
sarza z jego dawniejszym dorobkiem, także z nadziejami 
na tak zazdrośnie strzeżoną szufladę . Świadectwa tego 
trzeciego debiutu to recenzje, jakie w prasie Krakowa, 
Lwowa i Warszawy towarzyszyły cyklowi nowych sztuk 
Fredrowskich, przewijających się przez sceny tych miast 
w sezonie teatralnym 1877, 1878 r . ( ... ) 

REWOLWER 

[Brytan-Bryś i Rewolwer] - obydwie rzeczy o podłożu 
politycznym, obydwie niemożliwe do zreali~owania wprost. 
Bo podówczas należałyby zapewne do identycznego ga
tunku - aktualnej komedii politycznej: Brytan-Bryś był
by komedią z lat poczynającego się sejmowła'dztwa gali
cyjskiego; Rewolwer komedią o wcześniejszym temacie, 
z lat policyjnej wszechwładzy biurokracji austriackiej. 
Takich utworów Fredro nie napisał. W Brytanie-Brysiu 
dokonało się przeniesienie sprawy w alegorię zwierzęcą; 

w Rewolwerze nastąpiła translokacja · do innego kraju. 
Zaważyło to na wymowie obydwu utworów [ ... ] 

Jeżeli alegoria zwierzęca w Brytanie-Brysiu zamąciła 
polityczne rusztowanie utworu, to w Rewolwerze trans
plantacja tkanki politycznej w inny kraj bynajmniej ta
kiego skutku nie wywołała. Całkiem przeciwnie. Przeno
sząc akcję do księstwa Parmy, dokonując tego w okolicz
nościach zgodnych z wyglądem życia politycznego w tym 
księstwie, Fredro wcale nie osłabił wymowy utworu. Oczy-
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ścił jego mechanizm do gry intencji tak prostej, tak do
sadnej, że staje się ona groteskową grą automatów ludz
kich, a nie indywidualności. Lecz tego rodzaju uproszcze
nie wcale nie doprowadziło do zaciemnienia jednorazowej, 
z aktualnością związanej konstrukcji utworu, jak to nie
stety ma miejsce w Brytanie-Brysiu. Sprawa oportuni
zmu i policyjnego ucisku, lojalności w imię pieniądza i po
litycznego strachu staje się w Rewolwerze czymś ogól-

nym, nie tylko własnym doświadczeniom Fredry i jego 
pokolenia współmiernym. 
Związki Rewolweru z tymi doświadczeniami są oczy

wiste. To znaczy z bzdurnym co do przyczyny samej, nie-
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bezpiecznym co do możliwych skutków oskarżeniem pisa
rza o zdradę stanu na tle jego sarmacko-oratorskiego 
wyskoku w r. 1848. Dlatego też najlepszy komentarz do 
Rewolweru podał ten spośród współczesnych jego kryty
ków, który po Wiośnie Ludów znajdował się w łapach 

austriackiej policji i biurokracji, odcierpiał więzienie w 
Opawie - Mieczysław Pawlikowski [ ... ] [zob. s. 15] 

Fredro wielokrotnie okazał się mistrzem groteski. Jako 
autor Gwałtu, co się dzieje! oraz pokrewnych utworów 
okazywał się tym mistrzem przez podjęcie wątków ple
bejskich, a także ich wyzyskanie w myśl komedii 
dell'arte. Tego typu groteska przy drugim debiucie pisa
rza zanika, wydaje owoce wtórne (Jestem zabójcą, Z ja
kim się wdajesz). Lecz sam zmysł groteski przechował się 
u Fredry i w zupełnie nowoczesny sposób, nie przez od
wołanie się do plebejskiej tradycji, dał o sobie znać w 
Rewolwerze. 

Wszystko tutaj jest groteskowo uproszczone, śmieszne, 
z pozoru nieprawdopodobne, a jednak skrywające ponure 
tło. I pomysł rzekomego rewolweru, który wywołuje 

wszystkie perypetie barona Mortary, i wszystkie posu
nięcia postaci, ale tym razem uproszczenie nadaje im wy
mowę wieloznaczną, w kilku kierunkach skierowaną. Re
wolwer to przede wszystkim groteskowa, bezlitosna kpi
na ze stosunków policyjnych i politycznych po klęsce 

Wiosny Ludów. Ta intencja autora' jest najbardziej wi
doczna i oczywista. Lecz zważmy, jaki środek w tym ce
lu służy pisarzowi: pieniądz. Wszak i książę, krwawy ty
ran, okaże się w rezultacie naciągaczem-hochsztaplerem: 
zainkasował on część spadku Montiego. Stąd też całość 

komedii staje się kpiną z oportunizmu kapitału i pienią
dza. Baron Mortara każdym swoim postępkiem i sądem 
ogólnym służy komediopisarzowi do tego celu. 

Polityki nie lubię. Czy czarno, czy biało, 
Mnie wszystko jedno, byle porządnie się działo. 

[a. I, w. 57-8] 

Ja na widni stoję, 
Wysokie finansowe stanowisko moje 
I lokalność poddańcza, i godność barona -
Musi zostać bez skazy, jak sama korona. 

[a. I, w. llS-18] 

11 



Lecz groteskowa kpina zmierza także w innych kie
runkach, niewątpliwie słabiej wypunktowanych w całości 
komedii, ale dostatecznie wyraźnych, ażeby Rewolwer 
stawał się groteskową satyrą wymierzoną nie tylko w sy
stem policyjny, lecz w całą epokę. Także w przeciwni
ków owego systemu. Ci bowiem ludzie, z Negrim, Otyl
dą i Montim na czele, podobnie okazują się śmieszni 

i mało warci. Tak że w znakomitej scenie Baron - Negri 
(a. II, w. 161-70) ten pierwszy w oczach widza ma ra
cję, skoro wybucha, bo v()ybucha przecież w zgodzie z ca
łym rozwiązaniem komedii: 

Ach, dajże mi pan pokój z wszystkimi wierszami! 
Z nich wszelkie na świat klęski padają krociami; 
Niejeden - i pisałby, i żył bez nagany, 
Gdyby nie ten płód piekła, ten rym opętany! 
Bo nieraz, że gdzieś w końcu stoi słowo z i a r n o, 
On chciał napisać b i a ł o, a napisał c z a r n o. 
Stąd też ten zamęt, chaos w dzikim, wściekłym szumie, 
Tak że nawet sam siebie nikt już nie rozumie, 
Te komunizmy, socjalizmy, furieryzmy, 
I wszystkie, jakie tam bądż, wyuzdane -izmy! 

Wiadomo, jak szorstko zerwał Fredro z patriotyczno
-demokratyczny~ otoczeniem podczas lwowskiej Wiosny 
Ludów. Wrogi wobec biurokratycznego ucisku, niechęt

nym i nieufnym pozostał również wobec tamtej atmosfe
ry i przekonań. Rewolwer także i w tę stronę jest wyce
lowany. Mówi o tym głównie scena między Baronem 
a entuzjastką wolnościową Otyldą, której zapał wspiera 
się na błędach i plotce: plotce, że Baron stanął na czele 
ludowej manifestacji, błędzie, że ojciec Otyldy został are
sztowany. Oto Fredrowska Wolność na barykadzie: 

OTYLDA 
Baronie, chodż ze mną, 

A jeśli prośba nasza stanie się daremną, 
Zbierz lud, co cię na rękach dziś w ogrodzie nosił ... 
BARON 
O wstrzemiężliwość w mowie będę panią prosił ... 
Inaczej ... 
OTYLDA 

Zwołaj twój lud pod sztandar czerwony ... 
Ja, ja stanę na czele - uderzę we dzwony -
Opanuję strażnicę - otoczę więzienie -
I ojca wyrwę z niego albo w• gruzy zmienię. 

. [a. I, w. 161-8] 
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Była już niejednokrotnie mowa, że mistrzostwo Fredry 
na tym polegało, iż umiał on myśleć intrygą. W Rewol
werze ta umiejętność odżywa w sposobie przymiernym 
do całej groteski. Chodzi o głuchoniemego Paolo jako trzy
krotnego deus ex machina. „Nieme fatum", nazywa go 
w zakończeniu Baron. Pawlikowski funkcję owego gro
teskowego fatum bardzo trafnie wyjaśnia [ ... ] 
Wychowankę wraz z jej najbliższym otoczeniem kome

ciiowym trzeba czytać -=---- ponownie to powtarzamy -
poprzez Rittnera, Perzyńskiego, Zapolską, wtedy zyskuje 
swoje właściwe miejsce historycznoliterackie jako zapo
wiedź i walor artystyczny jako dokonanie. Rewolwer po
dobnież należy czytać, ale poprzez soczewki bodaj jeszcze 
bardziej zbliżające. Nie lękamy się wymienić takich na
zwisk, jak Konstanty Ildefons Gałczyński czy Witold 
Gombrowicz. Twórcy współczesnej groteski scenicznej. 

[Fragment wstępu do A. F r e d ro, Pisma 
wsz ystkie, t. 7, Warszawa 1958) 

O FREDRZE 
Komedie Al. hr. Fredry są i będą ozdobą literatury na

szej. 
FRANCISZEK DMOCHOWSKI 

\ c:r- I 

Komedie Fredry [. . .] są dziełem wielkiego talentu i zo
staną w naszej literaturze . W nich tyle jest postaci na
szych własnych, tyle prawdy, tyle prawdziwej komiczno
ści, tak silnie one każdego widza poruszają przypomnie 
niem żywego, własnego świata, że pomimo licznych wad, 
jakie wszyscy w nich widzą i sam autor zapewne, nikt im 
nie odmówi pi.erwszego miejsca w naszej literaturze dra
matycznej, zresztą bardzo ubogiej. 

J0ZEF IGNACY KRASZEWSKI 
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Nowym zjawieniem i jedynym dziś ·bogactwem sceny 

polskiej są komedie Aleksandra Fredry, którego kilka 
sztuk publiczność sprawiedliwymi oklaskami uwieńcza. 

Umie on władać językiem i pojmując budowę wiersza, 
jaka niezbędną jest do naturalnej deklamacji, ma wiele 
siły komicznej, a szczególnej trafności w zapatrywaniu 
się na wady, naszym oczom i narodowi właściwe. 

KAZIMIERZ BRODZIŃSKI 

Kiedyś dziejopisarze naszego narodu, chcąc trafnie epo
kę współczesną malować [„.], w dwudziestym lub póź

niejszym jeszcze wieku będą mieli nieobojętną pomoc 
z komedyj Fredry, bowiem obyczaje, tok spostrzeżeń, zdań 
i myśli są przez niego zachwycone bardzo szczęśliwie. 

Mniej lub więcej zgrabna intryga utrzymuje dzieło na 
scenie, ale tylko ta wyższa zaleta, o której dopiero co 
mówiliśmy, robi pracę użyteczną dla historycznej litera
tury. 

„KURIER POLSKI", 1830 r. 

Fredro uratował Polskę od ogólnej melancholii, winni
śmy mu wdzięczność chorego dla lekarza. 

I zaprawdę śmiech Fredrowski ma dla nas większe, 

głębsze znaczenie; on przypomina nam warunki rzeczy
wistego życia, on nas odrywa od smętnej a jałowej kon
templacji i zwraca w kolej normalną ucząc, że nie roz-: 
paczać, ale przede wszystkim żyć trzeba, będąc narodem. 

STANISŁAW KOŻMIAN 
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Mieczysław Pawlikowski 

W OBRONIE „REWOLWERU" 
Ktokolwiek z poważniejszą myślą czytał Boccaciowego 

Dekamerona, komuż nie utkwił w pamięci straszliwy 
obraz namalowany u wstępu do tego zbioru dowcipnych, 
swawolnych powiastek, obraz przerażający niewymuszo
ną prostotą opowiadania; tą zgrozą prawdy, nie strojnej, 
nagiej, która tym większe sprawia na słuchaczach wra
żenie, czym mniej to czynić zamierza, czym bardziej 
przedmiotowa, czym mniej upstrzona wykrzyknikami i su
biektywnych uczuć wyrazem. Od okropności opowiada
n ych tam z dziwnym, jakoby obojętnyrr.. prawie spra
wozdawcy spokojem - dreszcz mimowolny ciało przeni
ka i włosy stają na głowie. 

Morowa zaraza, czarna śmierć! Jak podmuch zimnego 
wiatru kwiaty z drzew, tak tchnienie zabójczego powie
trza zmiata najpiękniejsze kwiaty młodocianych żywio

łów; jak muchy padają ludzie od moru; wspaniałe pałace 
pustką stoją ; wyludniają się miasta, niepogrzebanych tru
pów pełne; brat brata, córka rodziców, żona męża odbie
ga, pękają wszelkie więzy pokrewieństwa, przyjaźni, mi
łości ... 

A na tym tle rozściela Boccacio zielony kobierzec we
sołego towarzystwa, rysuje różane twarzyczki swawolnych 
dziewcząt, młodych pustaków żartami i każe strzelać na 
przemian i jak z uderzeń kamienia sypać iskrami dowci
pu - i śmiać się, i śmiać, i śmiać się ... 

Na takim czarnym tle, jak Boccacio swe nowelki, na
kreślił Fredro komedię swoją Rewolwer. Tylko że powie
trze tu nie morowej zarazy tchnieniem zatrute, ale w każ
dej scenie czuć trującą atmosferę politycznych stosun
ków. 

[ ... ] Fredro, którego geniusz z natury swej niezdolny 
był wytwarzać obcych mu postaci i typów i nakreślić ko
medię na tle zagranicznych stosunków - bez najmniej
szej wątpliwości w Rewolwerze austriackie ówczesne nie
szczęsne stosunki miał na myśli. 
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Że ta komedia pisana po roku 1848 staje się rzeczą jaw
ną dla każdego, kto owe czasy pamięta i miał sposobność 
przypatrzyć się bliżej owemu stanowi rzeczy, spędziwszy 
choćby parę miesięcy w Mediolanie, w Tyrolu, na Węg
rzech lub którejkolwiek innej prowincji austriackiej . 

Był to tak zwany wtedy urzędowym językiem „stan 
wyjątkowy", były to niezapomniane lata panowania su
rowych praw stanu oblężenia i bezprawi, przez wyko
nawców tych praw popełnianych. Były to orgie rozpasa
nej reakcji, gdzie z drżeniem zasypiał co noc najspokoj
niejszy nawet obywatel, nie wiedząc, gdzie się nazajutrz 
obudzi ; czasy, gdzie każdy cienia własnego się lękał i wła
snej sukni szelestu, gdzie wszyscy prawie dzisiejsi mini
strowie byli więźniami stanu, gdzie w każdym najnie
winniejszym słowie upatrywano dwuznacznik zagrażający 
publicznemu bezpieczeństwu, gdzie najwierniejsi z naj
wierniejszych żadnej chwili nie byli pewni życia i ma
jątku , drżąc przed szpiegiem podsłuchującym pode drzwia
mi, przed fałszywym denuncjatorem, żądającym okupu za 
wstrzymanie się od oszczerstwa znajdującego posłuch w 
urzędowych sferach, przed anarchistami wreszcie; którym 
zdawało się, że tym lepiej rządzą, czym ci ęższym rządzo

nych przygniatają uciskiem. 

Kto tym powietrzem nie oddychał i stosunków tych 
z bliska nie zna, nie zrozumie całej finezji , z jaką Fredro 
w tej komedii nakreślił stan ówczesny społeczeństwa w 
Austrii i nie potrafi należycie ocenić mistrzowskiego r y
sunku charakterów, które ów stan wytwarzał [ ... ] 

Ten Barbi, który w zbytku lojalności swojej odwraca 
się ze zgrozą, ile razy obaczy brodatego człowieka, ten 
bankier, który otrzymawszy pocztą w prezencie od przy 
jaciela mniemany rewolwer, pamiętny następstw bezpraw
nego posiadania broni - nie ma ani chwili spokoju, do
póki nie pozbędzie się tego corpus delicti; ta kobieta, 
która dostrzegłszy niepokój, który nim miota, posądza go 
o spiskowanie i pada przed nim na kolana, błagając , aby 
si ę nie narażał na oczywistą zgubę ; ta córka wpadająca 
w rozpacz z powodu, iż jej ojciec wezwany został do biu
ra jednego z wyższych urzędników; ten lud wreszcie, któ
ry w hojniejszym datku danym ulicznikom, dla pozbycia 
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się ich natręctwa, upatruje groźną demonstrację, to wszy
stko takie prawdziwe, takie pamiętne dla szczęśliwych 

dziś mieszkańców Austrii! 
A jednak ile w tym wszystkim śmiechu! jaki humor 

nieporównany ! jaka potęga prawdziwie wyższej komiki! 
jaka niewyczerpana żartobliwych konceptów krynica! W 
każdej scenie, w każdej sytuacji, w każdym dialogu, w ma
łym czasem słówku w porę powiedzianym, w każdym 
szczególe - jakże iskrzy się dowcip Fredrowski!!! 
Można zaiste powiedzieć o Fredrze, co mówi w tej ko

medii baron Mortara do pani Pameli: „dowcip ci za pa
chołka służy". 

A jaki przewyborny rysunek charakterów! jaka kon
sekwencja w ich przeprowadzeniu! Ten chciwiec i tchórz 
Mortara · jego agent Bar bi - ów tchórz nad tchórze; in
trygant Paroli, notariusz wyzyskujący cudzą c

0

hciwość 
i tchórzostwo, i własne z rządowymi osobami stosunki ; 
z najlepszymi Fredrowskimi typami mogą wytrzymać po
równanie. A Cezar Negri, brodaty „poeta z duszą roz
czochraną", a wreszcie Paolo, głuchoniemy komisjoner; 
jakież to wyborne postacie! 

Z trzech namiętnych córek Italii w tej komedii jedna 
tylko ma większą rolę, Pamela, kreacja oryginalna i do 
żadnej z kobiet Fredrowskich komedii niepodobna, a rów
nież godna, aby ją w ich galerii umieścić. 

Charaktery te wyborne same przez się, na tym - ja
keśmy się wyrazili „czarnym tle", na którym je Fredro 
narysował, stają się kreacjami porywającej komiki. Po
dziwiać trzeba przy tym to delikatne komediopisarza 
ucz t.:cie, które pozwoliło mu tak pokierować akcją, aby 
ten różnobarwny haft na czarnej kanwie kontrastem 
swoim nie stał się rażącym, aby komiczność fabuły , osnu
tej na tak smutnym społeczeństwa całego stanie, nie obra
żała ludzkiego u::zucia. Nieszczęście prawdziwe i godne 
współczucia zostaje tam, za kulisami, domyślać się go tyl
ko można. Ci, którzy się nim trują na scenie, nie zasłu
gują na litość, owszem, cierpienia ich sprawiają podobne 
zadowolenie jak rozpacz Łatki w Dożywociu albo łzy 

wylewane przez bohaterskiego właściciela Artemizy w 
Zemście za mur graniczny. Pokonanie tej trudności od-
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kry wa zupełnie nową formę, stronę komediopisarskiego 
talentu Fredry, bo też rzec można, że komedia Rewolwer 
w dziełach jego zupełnie wyjątkowe zajmuje miejsce, jest 
to ze znanych dotąd jedyny jego na tle politycznych sto
sunków nakreślony utwór dramatyczny. Już ta okolicz
ność sama przez się nadaje temu utworowi w zbiorze je
go dzieł niezwykłe znaczenie. 

Lwowscy recenzenci (sztuka ta najpierw we Lwowie 
przedstawioną została) wydali o Rewolwerze nieprzychyl
ny, bardzo nawet nieprzychylny wyrok. Jak to się stać 

mogło, pojąć zaiste było trudno, nie czytając stale ich re
cenzji. Jednostronne stanowisko, z którego zapatrują się 

na zadanie dramatopisarstwa, nie jest jednym tej nie
przychylności powodem. Z wyjątkiem kilku znanych ar
cydzieł, których wartości zaprzeczać by nie śmieli, o tym 
rodzaju komedii, do którego wszystkie bez wyjątku sztu
ki Fredrowskie należą, o właściwej komedii wyrażają się 
zwykle krytycy nadpełtewscy z lekceważeniem, chyba 
że szczególna jakaś im dogodna tendencja utworu lub 
autora. O komedii beztendencyjnej piszą jak o zabawecz-

19 





ce; _jeśli która pozyska przypadkowo ich łaskę - to po
wodem ich łaski bywa najczęściej ta okoliczność, że ten 
lub ów ulubiony artysta popisową w niej odegrał rolę [ ... ] 

Dzieli sztuki nie sądzą oni ze stanowiska sztuki, ale 
mierzą je miarą gazeciarzy tej lub owej barwy, a co naj
więcej wyrokują jako etycy tej lub owej szkoły. Po wiel
kim komediopisarzu spodziewali się znaleźć w jego po
śmiertnej spuściźnie wielkie pomysły, wielkie idee, wiel
kie tendencje ... Zawiedli się. To wszystko takie małe, pa
trząc na świat z wysokiego stanowiska, tj. ze stanowiska 
tego lub owego dziennika ... [ ... ] 

Czy chcemy przez to powiedzieć, że te pięć utworów 
pośmiertnych dotąd przedstawionych należą do najznako
mitszych dzieł zmarłego autora? Bynajmniej; z wyjątkiem 
jednoaktowej komedii Dwie blizny inne do pierwszorzęd
nych zaliczyć się nie mogą . 

Co do Rewolweru, w szczególności przyznać wypada, 
że są w nim, mianowicie w budowie sztuki, pewne uster
ki, zbyt widoczne, aby się wspomnieć nie godziło. Ani 
hojną dłonią rozsypany dowcip, ani wybornie narysowa
ne charaktery, ani wytworny wierszowany dialog nie zdo
łają w tej mierze zagłuszyć poczucia stron ujemnych, 
które w połowie trzeciego a}du odzywać się zaczynają, 

a w czwartym odezwać się muszą. 
Ekspozycja aktu pierwszego, a nawet w części akt dru

gi nastrojone są na ton daleko wyższy. Z każdą sceną 
przybywa . ~ięcej śmiechu, gradacja wyborna, śmiech od
zywa się w sali coraz częstszy. Komiczność wzrasta, wzra
sta w ciągu sztuki, ale coraz i spada w dziedzinę niższych 
motywów, coraz niżej - aż do farsy. Akt czwarty jest 
już farsą, tak samo jak akt czwarty w Wielkim człowie
ku do malych interesów, z tą tylko różnicą, iż farsa czwar
tego aktu Rewolweru na żadne a fadne porównanie z 
tamtą nie zasługuje. Akcja posuwa się wprawdzie nieco 
w tym czwartym akcie, a więc przyznać trzeba, że jest 
on potrzebny, z żalem jednak to przyznajemy i woleli
byśmy, aby go nie było. 

Jeśli jednak ubolewamy nad tym, że Fredro, jeśli tak 
się wyrazić można - przeżartował tę komedię na farsę, 
należy dodać, że farsą staje się ona nie wskutek użycia 
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nieprawdopodobnego środka do posuwania akcji naprzód. 
Fabuła zmienia się w farsę, ale nie działające w niej cha
raktery. Tym środkiem, tą sprężyną potrącającą naprzód 
całe działanie jest trzykrotne zjawianie . się głuchonieme
go Paola jako deus ex machina i odnajdywanie przez 
niego owego rewolweru, którego baron Mortara pozbyć 
się pragnie. 
Pomysł ten wydał się lwowskim krytykom „dziecin

nym" i w samej rzeczy pod tym względem do pewnego 
stopnia przyznać im słuszność wypada. Czy jednak cał
kiem? Niełatwo rozstrzygnąć. Cauchemar ciągły przy
gniatał piersi społeczeństwa, które Fredro po mistrzow
sku nakreślił w tej komedii - zmora nieustannie dusiła 
ludzi tej epoki w śnie i na jawie. Piekielną farsą było 
ich życie. I jakże nie miało ono przybrać pozorów farsy, 
wiernie przeniesionej na scenę. Nie samego komediopisa
rza to wina. 

Ten głuchoniemy jak senna zmora zjawiaJący się co 
chwila z mniemanym mniemanej winy dowodem - to 
nie bajeczna istota; on żył. Spytajmy ludzi owych cza
sów, we Włoszech i w Austrii, a wszyscy go znali. Każ
dy go widział - choćby we śnie . 

Dziś stał się tym, za co go poczytali krytycy nadpeł
tewskiej stolicy: postacią z bajki dziecięcej. 

[Fragmenty recenzji drukowanej pod pseudonimem Marek Polnicz w kra
kowsl<im „Echu" nr 52 z 1877 r.] 
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Stanisław W itold Balicki 

O „REW OL WERZE" 

Akcja Rewolweru dzieje się w Parmie. W stolicy księ
stwa włoskiego, ujarzmionego przez Austrię po rewolucji 
1848 r. i rządzonego przez pięć lat terrorem policyjnym 
przez tępego, okrutnego i rozpustnego Karola III, zaszty
letowanego w roku 1854. Realia komedii wskazują, że jej 
akcja rozgrywa się w tym pięcioleciu. Wszystkie posta
cie komedii - Włosi, obyczajowość - włoska. Znał zre
sztą Fredro ówczesne stosunki we Włoszech z autopsji. 
Cóż jednak nagle mogło obchodzić Fredrę środowisko wło
skie w roku 1861, gdy pisał Rewolwer? Przebrzmiałe wo
bec nowej sytuacji politycznej - powstaje właśnie zjed
noczone królestwo włoskie - zupełnie nieaktualne spra
wy starego „klimatu" parmeńskiego? 

Nie ostały się żadne dokumenty, przekazy wspomnie
niowe, które by naświetliły genezę powstania tej komedii, 
motywy świadomego zamiaru autora, nie zachowały się 

jego wynurzenia lub najbliższych świadków. 

Najprostsze więc, i na zdrowy rozsądek chyba oczy
wiste będzie stwierdzenie pierwszych krytyków jak Mie
czysław Pawlikowski, czy późniejszych fredrologów, że 
księstewko Parma jest metaforą Galicji, a cały utwór alu
zyjną komedią polityczną, odtwarzającą atmosferę reak
cji i represji rządów austriackich po erze Wiosny Ludów, 
po .stłumieniu w roku 1849 powstania węgierskiego. W 
tym powstaniu brał udział syn poety, Jan Aleksander. 
Aby z nim, politycznym banitą, spotykać się, przez kilka 
lat Fredro na okresy dłuższe wyjeżdżał z rodziną do Pa
ryża. Sam też Fredro był ofiarą procesu kryminalnego 
o zdradę stanu i obrazę majestatu cesarskiego. 

Dla Wyki Rewolwer to przede wszystkim „groteskowa, 
bezlitosna kpina ze stosunków policyjnych i politycznych 
po klęsce Wiosny Ludów". To równocześnie „kpina z 
oportunizmu kapitału i pieniądza". To również „satyra 
wymierzona nie tylko w system policyjny, lecz w całą 
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epokę. Także w przeciwników owego systemu. Ci bowiem 
ludzie, z Negrim, Otyldą i Montim na czele, podobnie 
okazują się śmieszni i mało warci". 
Uważać by więc można Rewolwer mówiąc dzisiej-

szą nomenklaturą - za utwór dla Fredry zdecydowanie 
„obrachunkowy" czy „rozrachunkowy", zwłaszcza że pro
ściutka intryga komedii, brawurowa, groteskowa, niepraw
dopodobna, o „chwytach" z komedii dell'arte, nie ma wa
lorów poznawczych, ale jest pretekstem do demaskowania 
charakterów i postaw moralnych postaci działających. 

Ale w takim razie co nas dziś obchodzi nawet zręczny, 
zabawny utwór o atmosferze w Galicji z roku 1850, po
kazanej w obcej dekoracji i w kostiumie parmeńskim? 
Jak widz ma się przedzierać przez tę maskaradę, by dojść 
do jądra intencji autora głoszonych ze sceny? A zwła

szcza, gdy nic nie wie, lub go to nie interesuje, o sytuacji 
autora, genezie i dacie powstania utworu? To chyba były 
przyczyny, dla których przez dziesięciolecia Rewolwer 
nie wracał na sceny. Same dobre role, a są tu dla akto
rów wyborne, nie wystarczają [ ... ] 

Rewolwer tak jest przez Fredrę napisany, iż owej ostrej 
satyry, owego oskarżenia terroru policyjnego nieludz
kiej, reakcyjnej władzy w tej komedii nie ma. Po prostu 
nie istnieje w dz i a ł a n i u scenicznym. Działanie po
staci komedii bynajmniej nie demaskuje ani nie doku
mentuje na sobie tragedii społecznej w wyniku rozpasa
nia reakcji i policyjnego systemu. Wszystkie postacie ko
medii są negatywne. Nawet do Klary Salvandor można 
się przyczepić. Atmosfera polityczna bynajmniej nie ła
mała ich moralnego kręgosłupa. Ich charaktery s a me 
z s i e b i e wyposażone są w szereg grzechów głównych, 
wywodzących się z amoralności, z aspołeczności. Rozu
miem Mieczysława Pawlikowskiego, który w r. 1877 w 
Krakowie pisał, że „ten Barbi, który w zbytku lojalności 
swojej odwraca się ze zgrozą, ile razy obaczy brodatego 
człowieka [tj. rewolucjonistę], ten bankier, który otrzy
mawszy pocztą w prezencie od przyjaciela mniemamy 
rewolwer, pamiętny następstw bezprawnego posiadania 
broni - nie ma ani chwili spokoju, dopóki nie pozbędzie 
się tego corpus delicti; [ ... ] ten lud wreszcie, który w hoj-
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meJszym datku danym ulicznikom, dla pozbycia się ich 
natręctwa, upatruje groźną demonstrację: to wszystko ta
kie prawdziwe, takie pamiętne dla szczęśliwych dziś mie
szkańców Austrii". 

Pawlikowski był więziony w Opawie, więc trzeba mieć 
szacunek dla tonacji i celu jego wypowiedzi. Ale nie
jeden z jego argumentów zaczerpniętych z treści ko
medii - nie jest prawdziwy. Ludu nie ma - tylko w plot
kach, panikarskich i histerycznych; nadmiar interesow
nego oportunizmu i tchórzostwa moralnego łobuziaka 

Barbiego nazwać „zbytkiem lojalności", a litować się nad 
kłopotami z prezentem w postaci rewolweru - to się 

nazywa uprawiać „krytykę stosowaną". 
Przecież Fredro, scena po scenie, dialog po dialogu, po 

każdym monologu ośmiesza, demaskuje, wykpiwa i oskar
ża uruchomione przez siebie, dosadnie wyrzeźbione ma-

rionety ludzkie. Te, które obserwujemy. Łącznie z po
destą, o którym się mówi jakże wymownie. Co tymi po
staciami rządzi? Chciwość pieniądza, posługująca się dla 
powiększenia osobistych korzyści kłamstwem, kręta

ctwem, spekulacją i oszustwem . Co im przeszkadza, cze
go się boją ci c o n a j m n ie j oportuniści i tchórze? Po
sądzenia o przynależność do ruchu rewolucyjnego! Tego 
jedynie! A jeżeli się trafi Cezar Negri, podający się za 
brodatego postępowca, to zaraz zwietrzywszy osobiste ko
rzyści zmienia chorągiewkę ruchem pospolitego aferzy
sty. Tej wymowy utworu chyba chciał świadomie Fredro. 
A jeżeli nie - to zaszedł z nim ten sam wypadek, co 
z dziełami Balzaka. 

Itd. Itd. Trudno tu szerzej motywować - z punktu 
widzenia t e a t r a 1 n e j j a s n o ś c i i o c z y w i s t o
ś c i - nieprzydatność dotychczasowych spostrzeżeń i ocen 
Rewolweru. Wolę więc snuć odmienne prolegomena do 
ożywienia dziś na scenie tej komedii i współgrania jej -
bez naciągań - z a k t u a 1 n o ś c i ą z j a w i s k s p o
ł e cz ny c h. 

Fredro w latach milczenia zachłysnął się nowym tea
trem Paryża, który przechodził gruntowną przemianę 

związaną z faktami politycznymi. Znał też chyba ulubień
ców mieszczaństwa i plebsu wiedeńskiego oraz scen gali
cyjskich - Rajmunda i Nestroya. Sięgając ponownie po 
pióro komediopisarza, odrywał się od własnych doświad
czeń. Torował, odcięty od sceny i środowiska, swoim 
utworom i komedii polskiej nowe szlaki. Wyka słusznie 
zaleca, by na Wychowankę i utwory jej bliskie patrzeć 
poprzez doświadczenia teatru Rittnera, Perzyńskiego, Za
polskiej. Postanowił też Fredro zabawić się taką formą 

komediofarsy, wręcz o charakterze groteski, z centralną 
postacią mima (Niemowa), na jaką w Rewolwerze pozwo
lił mu temperament i kunszt sześćdziesięcioośmioletniego 
autora. Cóż tematem, cóż problemem utworu? Czy z wła
snych doświadczeń wypływający rozrachunek - po la
tach! - i ostrzeżenie? Atak na system austriacki w Gali
cji, zakamuflowany ze względów politycznych i trans
plantowany do Parmy? Przecież nie miał się czego oba
wiać i czego wystrzegać. Pisał do szuflady. Miał w niej 
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sporo ulotnych utworów ostrych, politycznie niebezpiecz
nych. w. tym samym roku 1861, kiedy powstawał Rewol
wer, kreślił ostatnią swą pisarską wolę z taką uwagą: „Nb. 
W poezijach wypuścić te, które by hamowały odbyt ca
łegD dzieła. Chyba by Polska była niepodległą. Co daj 
Boże - Amen". Rewolwer „galicyjski" mógłby się zna
leźć w rzędzie tego zalecenia. 

Fredro nie był kamiennym posągiem narodowym. Był 
patriotą, ale był normalnym człowiekiem. Toteż w chwi
lach osobistych dramatów na pewno głęboko odczuwał 

osamotnienie, odsuwanie się od niego wielu byłych wy
znawców, pieczeniarzy czy pochlebców. Przeżywał dra
maty nie tylko literackie, ale i polityczne. Wtedy robiło 
się koło niego pusto. Lojalni, oportuniści, tchórze - od
żegnywali się od Fredry. Prof. Pigoń w objaśnieniach do 



Rewolweru (t. IX Pism wszystkich) przytacza ze Wspom
nień z lat ubiegłych córki Fredry, Zofii Szeptyckiej, jak 
nawet bliscy przyjaciele omijali dom Fredry, by się nie 
„kompromitować - wobee coraz bardziej miłowanych 

Niemców - z rodziną banity". Tak więc Fredro - uzu
pełnia prof. Pigoń - „miał dosyć sposobności, by poznać 
zarówno orgie terroru, jak małoduszność i tchórzliwość 

ludzką". 

To bolało więcej niż ostry atak Goszczyńskiego czy 
pamflety prasowe. Seweryna Goszczyńskiego wziął na 
pióro jako Zefiryna w Wychowance. (Wykazał to prof. 
Pigoń z okazji premiery Frycza.) Czemuż by teraz owej 
gorszej menażerii ludzkiej, siedzącej na karuzeli kariero
wiczostwa i tchórzostwa - nie uruchomić w złośliwej 

grotesce. Dla własnej choćby satysfakcji. Dla przełama
nia obsesji i narastającego zgorzknienia. 

A skoro pisze się a 1 u z y j n i e dla siebie, a o bi e k
t y w n ie - jako dokumenty charakterów i postaw -
dla potomnych, trzeba znaleźć formę, żeby to nie były 
wzorki z otoczenia, lecz dzieło sztuki. Już w przedmowie 
do pierwszego tomu komedii dowcipnie uskarżał się, że 

widzowie przedstawień wzorów postaci szukają w oto
czeniu autora dramatycznego, co - wcześniej czy póź
niej - na nim boleśnie się skrupia. Podkreślając niejed
nokrotnie, że zawiść, chęć odwetu, złość albo oszczerstwo 
nie splamiły pióra poety i w dyspozycjach „pośmiertnych" 
polecał: „epigramata osobiste, jakie by się znalazły, prze
kreślać". - Co innego: odruch samoobrony psychicznej, 
co innego: afiszowanie się ze złośliwą niechęcią do ·oto
czenia. 

Oto - być może - główna geneza Rewolweru. I głów
na przyczyna wyboru - Parmy. 
Rozważania te, powiedzą - dowolne, nie są może jed

nak nazbyt fantastyczne. W każdym razie pokrywają się 
i z naszym ludzkim, dzisiejszym doświadczeniem. Są je
d y ny m czyt e 1 ny m, bo z tekstu, realiów, działań 

postaci wypływającym w n i o s k i e m. Podkreślam -
wnioskiem, nie komponowaną interpretacją. 

Wyka, że jeszcze raz się na niego powołam, proponuje, 
by Rewolwer czytać przez soczewki bardzo zbliżające ten 
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utwór - „jako zapowiedź i dokonanie artystyczne" - do 
K. I. Gałczyńskiego, twórcy „współczesnej groteski sce
nicznej". Bardzo mi to historycznoliterackie zbliżenie 
i ocena formy artystycznej odpowiada. To jest kierunek 
poszukiwań dla interpretacji reżysersko-scenograficzęnej. 
Dla parodystycznego prowadzenia ról przez aktorów o po
czuciu współczesnego nam dowcipu. 

Ale jest ważniejsza jeszcze sprawa zbliżenia ideowego, 
myślowego. J.v.oje odczytanie Rewolweru pokrywa się 
z n a j a k t u a 1 n i e j s z ą wymową groteskowej balla
dy Gałczyńskiego o trzęsących się portkach pętaków, gdy 
wieje wiatr historii ... 

W Rewolwerze mamy samych pęt a k ów. Wszyst
kim trzęsą się portki. W tle wieje wiatr historii, ale ni
komu na scenie nie rosną skrzydła. 

Bohaterem pozytywnym komedii i przedstawienia jest 
ś mi e c h w i do w n i. 

[Artykuł M. Pa w I i ko w skie go i S. W. Ba I icki ego 
drukujemy za : „Listy z teatru" nr 64, 1962] 
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ALEKSANDER FREDRO 
Główne daty życia twórczości 

1793 

Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hrabianki Dem
bińskiej, przychodzi na świat w dniu 20 czerwca w majątku ro
dzinnym Surochowi4: w ziemi przemyskiej (nie wykluczone, że był 
starszy o dwa lata). W domu Fredrów chowa się dziesięcioro 

dzieci: trzy córki, sześciu synów. Wczesne dzieciństwo upływa im 
w majątku Beńkowa Wisznia. 

1805 

Pierwsza próba twórczości teatralnej: dziecięca komedyjka „Strach 
nastraszony". 

1806 

W dniu 18 stycznia umiera Marianna Fredrowa. Mąż z rodziną 

przenosi się do Lwowa. 

1809 

Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik do wojsk księcia 
Józefa Poniatowskiego w Trześni pod Sandomierzem; 9 czerwca 
mianowany podporucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 

Kampania moskiewska; 20 października odznaczenie krzyżem 

Virtuti Militari. Odwrót spod Moskwy i przejście przez Berezynę. 
Tyfus w Wilnie, ucieczka w przebraniu z niewoli do Lwowa. 

1813-1814 

Dnia 10 sierpnia przybywa Fredro do Drezna i przyłącza się do 
Wielkiej Armii. Bierze udział w kampanii pruskiej i francu
skiej w funkcji oficera ordynansowego sztabu generalnego; 30 paź-
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dziernika uczestniczy w bitwie pod Hansau. Dnia 15 kwietnia 
1814 odznaczony Legią Honorową. Wiosną w kwaterze pod Pa
ryżem, powrót do Lwowa w czerwcu tegoż roku. 

1815 
Zwolnienie ze służby wojskowej na własną prośbę. 

1817-1818 
Pierwsza - bez powodzenia - wystawiona komedia (Lwów, IO 
marca 1817) „Intryga na prędce", napisana w Beńkowej Wiszni, 
nie publikowana przez pisarza. 1818 - pierwsza publikowana 
i z powodzeniem grana komedia „Pan Geldhab" (premiera -
Warszawa, 7 pa·· jziernika 1821). 

1822 
Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od przełomu XIV/ 
/XV stulecia, w ramach akcji sprawdzania tytułów rodowych 
uzyskuje od rządu austriackiego tytuł hrabiowski dla siebie i ro
dziny. 

1824 
Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata Maksymiliana, 
który rad by go wyswatać z bogatą kuzynką żony. 

1826 
Pierwsze wydanie zbiorowe „Komedii Aleksandra hr. Fredra" 
(Wiedeń i Lwów 1826-1838, t. 1-5) (nazwisko odmieniano ów
cześnie: Fredro - Fredra). 

1828 
Smierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Korczynie (pod Kro
snem) z Zofią hr. Skarbkową. 

1829 
W dniu 2 września narodziny w Beńkowej Wiszni jedynego sy
na, Jana Aleksandra, w przyszłości również komediopisarza. (Uro
dzeni w 1831, 1832 Gustaw i Jan Nepomucen umierają w nie
mowlęctwie). Pisarz powołany w poczet członków Warszawskie
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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1831 

W okresie powstania listopadowego pobyt z rodziną w Wiedniu, 
spowodowany obawą przed epidemią cholery zawleczoną przez 
armię rosyjską. Bracia Edward i Henryk biorą udział w powsta
niu. 

1832-1835 

Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry - „Zemsta", 
„Sluby panieńskie", „Pan Jowialski", „Dożywocie". 

1833 

Fredro jako przedstawiciel stanu magnackiego wybrany deputa
tem do Sejmu Stanowego, obejmuje w Wydziale Stanowym re
ferat instytucji naukowych. 

1835 

W krakowskim „Pamiętniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się 

rozprawa Seweryna Goszczyńskiego pt. „Nowa epoka poezji pol
skiej", uważana przez współczesnych za· główną przyczynę za
milknięcia Fredry. 

1837 

W dniu 21 maja narodziny jedynej córki, Zofii, póżniejszej żo

ny Jana hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 

Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (data podana przez 
Fredrę w jego osobistych notatkach). 

1842 

Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych, zapewne utwierdza
jące go w decyzji milczenia pisarskiego. 

1845 

Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński, uczestnik ataku 
na Samosierrę. 
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1846 
Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji Fredro składa 
pełnomocnikowi cesarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion memo
riał „Uwagi nad stanem socjalnym w Gaiicji". Umiera w Paryżu 
brat, Jan Maksymilian, b. major w wojsku Księstwa Warszaw
skiego, odznaczony w r. 1807 Virtuti Militari i Legią Honorową, 
adiutant ks. Józefa, póżniej cara Aleksandra I, kurator uniwer
sytetu warszawskiego, literat tragediopisarz, miłośnik teatru, po
średniczący w wystawianiu komedii brata w Warszawie. 

1848 
Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie; uczestnictwo 
w dowództwie Gwardii Narodowej~ Fredro, wybrany prezes~m 
Rady Narodowej . w miasteczku powiatowym Rudki, wygłasza 

mowę przeciw biurokracji austriackiej: „należy przepędzie diabła 
w stosowanym kapeluszu". 

1849 
Syn pisarza, biorący udział w powstaniu węgierskim, po jego 
klęsce uchodzi przez Turcję do Francji. 

1850 

W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przybY.wa do Paryża. Na
wiązuje tam liczne znajomości wśród emigracji polskiej, m. in. 
poznaje Mickiewicza, Lenartowicza, portrecistę Rodakowskiego. 

1851 

Po grudniowym zamachu stanu we Francji Fredro wraz z ro
dziną przenosi się do Brukseli, w roku następnym powraca do 
Paryża. 

1852 

Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana przez pisarza. 

1852-1854 

Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowodowane jego mową 
w Rudkach w roku 1848; proces umorzony na skutek interwl'n
cji bliskiego pisarzowi ówczesnego namiestnika Galicji hr. Age
nora Gołuchowskiego. 

35 



1857 
W kwietniu powtót syna do kraju, Fredro osiada we Lwowie 
w dworku na Chorążczyźnie. 

1859 
W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk pisarza, Andrzej 
Maksymilian, syn Jana Aleksandra, również w przyszłości literat 
wierszopis. 

1861 
Fredro ·zostaje posłem większej własności z ziemi samborskiej 
do pierwszego autonomicznego Sejmu Krajowego w Galicji; po 
kilku miesiącach składa mandat. W październiku ślub córki. „RE
WOLWER". 

1865 
Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Lwowa i zosta
je powołany do grona członków Akademii Umiejętności w Kra
kowie. 

1867 
Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. „Ostatnia wo
la". Umiera brat Henryk. 

1867 
W dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie w cztery 
miesiące po zgonie Goszczyńskiego, osiadłego na starość również 
we Lwowie, naprzeciwko domu Fredry. Zwłoki zostają złożone 

w grobach rodzinnych w kościele parafialnym w Rudkach. 

[K. Wy k a, Ateksander Fredro, Warszawa 1968) 
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O FREDRZE 

Fredrę spotkała przygoda, która przydarza się tylko 
nielicznym, istotnie wielkim pisarzom. Coraz wyraźniej 

zaczął występować jako pisarz dotąd nie znany. Przy usu
waniu patriotycznego werniksu z portretu Fredry wystą
piła całkiem nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaje się 
do niej utarte określenie „poczciwy". Prawdziwa twarz 
Fredry uderza olśniewającą inteligencją, głęboką mądro
ścią i trochę smutnym uśmiechem, kwitującym błahość 
ludzkich spraw i namiętności... Jeśli nie maluje się w niej 
cecha najistotniejsza poety, jego geniusz komiczny, to dla
tego, że tej cechy nie umie wyrazić na ogół żaden port
ret [„.] Dzisiaj już zaczynamy dostrzegać, że nowa twarz 
Fredry mieni się takim bogactwem uczuć i myśli, jakie
go dotąd mało kto się spodziewał. 

Przed kilkunastu laty rozumniejsi krytycy zsadzili 
Fredrę z konia i odpasali mu ułańską szablę. Dzisiaj za
czynamy go wyprowadzać z tego ganku we dworze, skąd 
widok rozciąga się tylko do lasu na horyzoncie. Otwiera
my przed nim - z całym szacunkiem! - drzwi do do
mu, gdzie mieściła się jego pracownia. Juliusz Kossak, 
także malarz koni, zostawił portret Fredry stojącego przy 
pulpicie do pi1Jania. W skazał, zapewne mimo woli, wła
ściwą drogę do poznania poety. W pracowni pisarskiej 
Fredry mieści się ten skarb wartości ogólnoludzkich, któ
ry możemy ofiarować kulturze światowej. 

BOHDAN KORZENIEWSKI (1958 R.) 
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• 
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•· 
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Jan August Kisielewski 

„KARYKATURY" 
REŻYSERIA: PIOTR PARADOWSKI 

• 
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