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Aleksander Fredro 

• Pro memoria 
Wyjechaliśmy razem n1ie z 1równych pobudek, 
Napolean <na El'bę, Ja prosto do R:udek. 
Tęstlcn1i/em za .obozem„. nudZJiłem się przeto, 
I ożeby coś rob'ić 11ostałem poetą. 
- .Poetą !„. T1aim do licha!. .. To, P•a·nie, 1n1ie żarty! 
By/żeś przyinajim1nliej sil1ną nauką podparty? 
Ach gd2lież ta1m !„. Był·em so'l:Jie ot, szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów in1ieu'kiiem ·kompletnym; 
N·igdy mi się ,nad l kis!iążtką inie zimorszczyło czoło, 
T1rą.b*a myśl<iiwska w ·kiniei ibyła moją szkołą. 
A 'kliedy •n•iespodz!iain1ie zafurkinął proporzec, 
W to mi grnj !„. Żeg1nO'jąc •rodZ!iciel.ski dworzec, 
Żegnając biiibl1ioteikii msuwy sipokojine, 
Z radosnym u1n1ieslien1iem ruszyłem na woj1nę. 
A gdym prze:deptał obręcz ·i prysku, 'i lodu, 
Moskiwy, Pa1ryża, Wiednia od gmdu do grodu; 
Ze sześoiom1iestięCZJnym inliewolii ipoposem, 
Wróoiłem z in'ie zwię!ksizOlnym nau1kii zalpasem. 
Wróciłem prawdę mówiąc, bez celu do lklraju, 
Lecz z pękiem dośiwliadczeni·a różnego rodzaju. 
Razu jednego, lkliedy w mal1ignie msnąłem; 
Wpa•dł mi palec w 'kałamarz i pi·sać zacząłem; 
Ocz)'<Wliśoie 1k-omed•ię, której bez •naukli, 
A ina 1najpierwszych scenach pojąłem treść sztu:kli. 
Risałem więc :z tą l\l\llieku mł'O.dego odwagą, 
Go się często dla d·rugich dięi!ką ·staje plagą. 
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Chciałem za1slięgać rndy.„ ale na me nogi 
Litenadcich śwtiecmi1ków za wysokie progi; 
I jeśM się tbliiżyłem, 1l:Jijąc tko.rtny.m crolem, 
Talk ·ozy •sliCJlk, koniec końców zawsze szozut!ka wziiąłem. 
U jednego trzy dkty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajkli 'Z diągłym wygłasza/ Z'apałem; 
A ffi1nal•niie pó/gę'b!kiem skończył na odprOIW1ie, 
Że podobnych Gehdha.bów inie mamy w Warszaw.ie. 
Dnugi t.Zaś, niienuchomy klasyik ostrokuty, 
Który z tej saimej jednej zawsze śpiewał 1nuty, 
Dal wyrok, że zły papier, o'l'rament za 'blady, 
I •OJnii s/1owa więcej. - Szukajże tu rady! !.„ 
Niie wiedząc wreszcie, ja1k poradziić sobie, 
Z 1 najmędrszym Gramatykiem stkromny ·u\k/od rol:Jię: 
Darowałem mu pi•sma, ażeby poprawił. 
P1otem wydal.„ a sobie wawrzyiny ZJostawił. 
Męd•rzec wuąl. oo •chciał. A muslialem bez swatów 
Uratować wawirzyiny za dzliesięć dukatów. 
Po tak:ich próbach, !których cząst'kii tu inie mieszczę, 
T1rzeha było jeść diia:b/a, •a<by pisać jeszcze. 
Pu:blioziność tyl•ko sz·czerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłibym denną/ za1raz w pierwszej dobie, 
P1rzy tym 1i teailnahne dz.:iermlilk!i w Warszaw.ie 
P,rzema1w'iały o.d rnzu mnijej ·Wlięcej /ask01wiie. 
W lwoiwskich tyliko, ja1k mówią, 1i pies nie zaszczeka/, 
Ale 1n1ic nie s'tradiłem, żem 1kiltka lot czekał. 
Bo ja1kiś Mirnos powstał li za:sizczekał wśdiellde, 
Ohciał1by mdich p'ięć tomów w .piątyim wi•dZlieć J1ie'kle. 
źlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie z!brodiniia; 
T111afii.ało s•ię to daW1n'iej rj tra~io śię oo dinlio. 
Byłem więc więcej złością 1niż treścią zdzli1w tiany, 
A rkliedy 1n1ilkt się imojej nlie •J1odjął obrony, 
Niie mogłem pojąć, czy rada, 'CZY zdrada, 
I zino.zumiałem tyltkro, że mil·czeć wyipada. 
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NaresZioie pojąłem, 
Że słowo wzlata rptasLkiiem, a pownaca wołem; 
A mów:iąc między inami, S<Zczerze wam udZJielę, 
Że mo:irch ip'iosnek były nieZ:byt głośne trele; 
Udając wlięc faintazję przed grożącą 1kozą, 
Napi1sałem ·komedię„ . leoz tym razem prozą, 
A 1naipisawszy jedną, po szczęsnym połogu, 
Do da1W1nego, 1nliestety, wróciłem nałogu. 
Ale już teroz p'i iszę tylilro dla szuflady, 
Bo pochwałom 1nlie wierzę„. Z.a pófoo ina rady. 
A teraz to- Pro memoriira 'spisuję 1dokładrnie, 
Aby ni€zbyt gwiżdżano, jalk !kurtyna spadnie. 

Tel<st wg „Trzy po trzy". Wa~szawa 

1957, s. 224-226. 

Groteskowa kpina 
„Rewolweru" 

W postawie artystyczno-uczuciowej Fredry kłóciły się 

niewątpliwie dwie dyspozycje: skłonność do pobłażliwego 

wyrozumienia wobec rzeczywistości ze skłonnością do nie
ufnego samotnictwa. Kłóciły się w ramach zdrowego roz
sądku doświadczenia - jako głównego przewodnika 
twórcy - ale nie tylko w ramach określonych, w wyraźny 
światopogląd zamkniętych przesłanek ideologicznych. Na 
planie poglądów politycznych było podobnie: ciekawość 

świata i zdrowy rozsądek kłóciły się z narastającą nieuf
nością, z tradycjonalizmem i konserwatywną ciasnotą. Po
czątkowo ta druga para właściwości ledwo daje znać o so
bie. W miarę rozwoju epoki wrogo przez pisarza ocenianej 
oraz w miarę, jak on sam się starzał - góruje i zwycięża. 
Lecz w jakiś sposób te dwie właciwości są ze sobą sprzę
żone, jedna z drugiej wynika. 

„Być może nawet - pisze słusznie Adam Grzymała-Sie
dlecki - iż późniejsze odludztwo Fredry było jakby pod
świadomą dla ludzi pretensją, że życie z nimi nie daje mu 
już tęczowych barw życia - snu, życia lat pacholęcych. 

W każdym razie należał bodaj do natur, dla których 
reszta życia jest niejako dodatkiem do przeżyć dzieciń

stwa i najwcześniejszej młodości (. .. ) Nic więc dziwnego, 
że wszystko, co ze wspomnieniami dzieciństwa w nim się 

kojarzyło, więc i świat ludzi z lat 1793-1809, było mu naj
droższe, najgłębiej w świadomości siedzące, a przeto i naj
łatwiej w twór c z oś ć prze c h o dz ą ce (. .. ) W sercu 
swoim pozostał człm."Viekiem Tylży i Raszyna". 
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Temu pierwszemu Fredrze, człowiekowi pokolenia napo
leońskiego, zawdzięczamy jego dorobek centralny, z „Zem
stą" i Slubami panieńskimi" na czele. ów dorobek, gdzie 
poezja, liryzm i humor przesłaniają kontury rzeczywistości. 
Drugiemu Fredrze, który epokę swoją przeżył o kilka dzie
sięcioleci, zawdzięczamy jego dorobek dalszy, z „Wycho
wanką" i „Rewolwerem" na czele, ów dorobek nie będący 
bynajmniej powtórką automatyczną twórczości poprzedniej. 
Podwójne jest więc miejsce Aleksandra Fredry w rozwoju 
komedii narodowej. Za pierwszym wystąpieniem - sam 
spełnił wszystko i dokonał. Ponawiając twórczość - znako
micie zapowiedział. 

Czy wielu podobnych twórców liczy nasze piśmiennictwo, 
nie tylko w zakresie twórczości scenicznej? 

Tylko jednego: Aleksandra Fredrę. 

O tym starcu, niedługo po jego śmierci, napisał był Sta
nisław Kożmian: „Uratował Polskę od ogólnej melancho
lii". Smiech Fredrowski uratował Polskę porozbiorową od 
ogólnej melancholii. Pomińmy milczeniem, ponieważ nie 
piszemy dziejów pośmiertnej sławy, ponieważ postawiona 
tutaj obserwacja o podwójnym debiucie komediopisarza na 
ich dalszy przebieg nie wpłynęła - otóż pomińmy milcze
niem wszystko, co o Aleksandrze F.redrze napisano błędnie 
i napisano słusznie, pasując go na twórcę polskiej komedii 
narodowej. Pomińmy z wyjątkiem tych słów, którymi w 
roku 1919 Boy-Żeleński rozpoczynał swoją pierwszą recen
zję fredrowską. Dotyczyła ona „Slubów panieńskich". 

„ ... Fredro to wielka poezja polska; nie ta zrodzona z nie
woli i męki, patologiczna i wzniosła, natchniona i obłąka

na w swojej monomanii, nie ta, której duch narodu za
wdzięcza swoje ocalenie, ale i swoje straszliwe skrzywie
nie zarazem; ale ta Polska odwieczna, po której ów epizod 
krwi i hańby spłynął nie znacząc na niej śladów, tak jak 
spłynął bez śladu po glebie oranej przez polskiego chło-
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pa ( .. . ) Fredro szat nad ojczyzną nie rozdzierał, bo on n . ą 

był; najgłębiej może, bo bezwiednie". 

Takie dwa sądy całkowicie się dopełniają i zdają się wy
znaczać stałe miejsce Aleksandra Fredry na kartach 
piśmiennictwa polskiego. Wyznaczają też, chociaż pierwszy 
z tych dwu terminów nie zostaje przez Koźmiana i Boya
żeleńskiego użyty, istotę jego realizmu i jego poezji. Jeśli 

o realizmie mowa - sprowadzają się do zagadnienia oby
czaju i typu ludzkiego w tym wszystkim, co jest w nich 
niepochwytnie, a przecież niepowtarzalnie narodowe, do 
stosunków wreszcie codziennych między ludźmi jako zwier
ciadła życia zbiorowego. Jeśli o poezję chodzi - wyrażają 

takie sądy poezję opartą na serdecznym i ciepłym pobła

żaniu, na lirycznej afirmacji stosunków społecznych i ty
pów ludzkich twórcy najbliższych. 

Fredrowskie zwierciadło inaczej było czynne do roku 1835 
i do innej podówczas tradycji pisarz się odwoływał, inaczej 
zaś po roku 1855. Do roku 1835 w komedii Fredry poezja 
i humor są wciąż obecne, one górują, w nich wyraża się 

postawa ideowa pisarza i właściwa mu ocena rzeczywisto
ści. Później, kiedy świat przedstawiony w komedii Fred
rowskiej staje się twórcy coraz bardziej obcy, poezja araz 
humor konsekwentnie nikną. 

Stanowisko Fredry u schyłku jego twórczości, stanowisko 
wobec kapitalizmu i postępu, jest ideowo jednoznaczne: 
krytyka stosunków kapitalistycznych, pieniądza i postępu 

rozwijającego się w duchu liberalno-burżuazyjnym, krytyka 
z pozycji konserwatywnych. Dlatego, przypominamy, ów
czesna komedia Fredry nigdy nie przejmie postawy tenden
cyjno-apologetycznej występującej w komed!i pozytywi
stycznej, nigdy też do niej pisarz nie wprowadza pozy
tywnego rezonera. Na tym uniku Fredro właściwie zyska, 
bo gorycz i bezwzględność jego sztuk teatralnych wybiega-
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ją dzięki temu ku komedii antyburżuazy juej 7. konca stu
leciu . 

.. Zapiski staruchu" to najczystszy ckslrakt · podobnego 
slanow:ska. Cały rozwój polityczny stulecia, do socjalizmu 
włącznie, to dla kostycznego starca bieg ku przepaści, w 
1, tórym wszystkie kierunki polityczne podają sobil' pa
h'czkę. l'ośród tych kiPrunków pieniąd1. \\ ystqpujc na rów
nych i: nimi prawach: „Bankructwa siq mnożą, oczywisty 
po:-;tQp radyl~alizmu'". Lub: „Ideolog spłodził demokralę, de
mokrata dl'magoga, demagog komunistę. komunista nihi
listę". 

Na szczc:~cic 11iC' brakuje leż '' „Zapiskm:h slarucha" 
obserwacji mniej napiqtnowanych politycznym uporem i lę

ldem przed rzeczy\Nistością. Takich obserwacji, które wy
slępują u wszelkich wybitnych twórco\\" aforyzmu, nic bra
kuje i u Fredry. Odwołują się do budzących pesymistyczny 
niepokój właściwości danc>go narodu: ,„Jakoś to bqdzic! Fa
talizm głupoty". To znowuż do stosunków między ludźmi 

w ogóle: „Psy gryzą się nad kością, a nad cieniem ludzie". 
Czy do wad niezmiennych natury ludzkiej: „Kocha się sam 
w sobie, a dalibóg nie ma w czym". Czy wreszcie do do
swiadczcnia w ogóle: „Spał lat pięćdziesiąt, a potem się 

dziwi, że drzewa porosły" . - „Częstokroć los daje tylko 
na lichwę". 

Ten kostyczuy, zgryziony, schorowany starzec z portre
tu Leopolskiego zapisał wreszcie: „Już teraz nie śmierci, 

ale życia się lękam". 



Odrębne stanowiska „Brytana - Brysia" oraz „Rewol
weru" wynika stąd, że ani we wstępie do nowoczesnej ko
medii polskiej, ani w pogłosach dawnego Fredry utwory te 
się nie mieszczą. Obydwie _rzeczy o podłożu politycznym, 
obydwie niemożliwe do zrealizowania przez pisarza wprost. 
Bo podówczas należałyby zapewne do identycznego gatun
ku - aktualnej komedii politycznej: „Brytan - Bryś" był

by komedią z lat poczynającego się sejmowładztwa gali
cyjskiego; „Rewolwer" komedią o wcześniejszym temaci·?, 
z lat policyjnej wszechwładzy biurokracji austriackiej. Ta
kich utworów Fredro nie napisał. W „Brytanie - Brysiu'' 
dokonało się przeniesienie sprawy w alegorię zwierzęcą; w 
„Rewolwerze" nastąpiła translokacja wydarzel1 do innego 
kraju. 

Zaważyło to na wymowie obydwu utworów, zwłaszcza 

Brytana - Brysia''. „Wieszczba polityczna zaszczepiona na 
płonce pamfletu" - jak nader celnie pisze St. Pigoń, spod 
warstwy alegorycznych ogólników nie odsłania łatwo swych 
wszystkich realiów. Z wyjątkiern głównego: „schodzi się 

ono z ideologią obozu, którego bardem był K.rnsiński , 

a z którym stosunki Fredry od dawna się zacieśniały: 

obozu Czartoryskiego". Także postać Gołuchowskiego nie 
pozostawia Żlldnych wątpliwości, podobnie Leszka Dunin
Borkowskiego i Franciszka Smolki. 

Słowem, jakkolwiek wiele obrotów tego zamku jest nie
znanych, „Brytan - Bryś" to utwór z kluczem. Utwór dla 
literackich stosunków w Galicji znamienny, w takim cha
rakterze wcale niewyjątkowym. Ciasnota personalna, 
ciasnota stosunków politycznych w stopniu nie mniejszym 
powodowała, że w zakresie literatury politycznej typowe 
dla tej prowincji są utwory z jednoznacznym kluczem per
sonalnym, i właśnie z tego powodu zakamuflowane. Od 
„Parafiańszczyzny" Leszka Dunina-Borkowskiego po „Tekę 
Stańczyka" są one typowe. Fredro jako alegorysta politycz-
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ny w „Brytanie - Brysiu" nie oddziela się zbytnio od owe
go łańcucha. 

Problem „Rewolweru" jest inny. Jeżeli bowiem alegoria 
zwierzęca w „Brytanie - Brysiu" zamąciła polityczne 
rusztowanie utworu, to w „Rewolwerze" transplantacja 
tkanki politycznej w inny kraj bynajmniej takiego skutku 
nie wywołała. Całkiem przeciwnie. Przenosząc akcję do 
księstwa Parmy, dokonując tego w okolicznościach zgod
nych z wyglądem życia politycznego w tym księstwie, Fre
dro wcale nie osłabił wymowy utworu. Oczyścił jego me
chanizm do gry intencji tak prostej, tak dosadnej, że staje 
się ona groteskową grą automatów ludzkich, a nie indywi
dualności. Lecz tego r odzaju uproszczenie nie doprowadzi
ło do zaciemnienia jednorazowej, z aktualnością związanej 
konstrukcji utworu, ja!~ to niestety ma miejsce w „Bryta
nie - Brysiu". Sprawa oportunizmu i policyjnego ucisku, 
lojalności w imię pieniądza i politycznego strachu st.-.je się 

w „Rewolwerze" czymś ogólnym, nie tylko własnym do
świadczeniom Fredry i jego pokolenia współmiernym. 

Związki „Rewolweru" z tym doświadczeniami są oczywi
ste. To znaczy z bzdurnymi co do przyczyny samej, niebez
piecznymi co do możliwych skutków oskarżeniem pisarza 
o zdradę stanu na tle jego sarmacko-oratorskiego wyskoku 
w roku 1848. Dlatego też najlepszy komentarz do „Rewo!-

. weru" podał ten spośród współczesnych krytyków, który 
po Wiośnie Ludów znajdował się w łapach austriackiej po
licji i biurokracji, odcierpiał więzienie w Opawie - Mie
czysław Pawlikowski. Jego oceną „Rev.rolweru" musimy się 

szerzej posłużyć, ponieważ nie tylko w bardzo trafny spo
sób odtwarza ona podłoże komedii związane z systemem 
policyjno-biurokratycznym w Galicji po roku 1848, ale nie 
mniej celnie sięga w jej strukturę artystyczną. A ta, cho
ciaż na ogół źle rozumiana, uzasadnia propozycję umieszcze
nia „Rewolweru" wśród przodujących komedii Fredry z je-
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go drugiego debiutu. Osobistym moitn zdaniem - „Wycho
wanka" i „Rewolwer" dzielą miejsce p:erwsze. 

„Były to orgie rozpasanej reakcji, gdzie z drżeniem za
sypiał co nocy najspokojniejszy nawet obywatel. nie wie
dząc, gdzie się nazaj utrz obud;d'' - 1·ozpoczyna Pa·wtikow
ski i z kolei uzasadnia dokonany przez pisarza. z pozoru 
przesadny i karykaturalny, dobór postaci oraz ich postęp
ków. - „Ten Barbi, który ze zbytku lojalności swojej od
wraca się ze zgrozą , ile razy obaczy brodatego człowieku ; 
ten bankier, który otrzymawszy pocztą w prezencie od 
przyjaciela mniemany rewol\ver, pamiętny następstw bez
prawnego posiadania zakazanej broni - nie ma ani ch\\'ili 
spo~oju, dopóki si ę nie pozbędzie tego corpus delicti; ta 
kobieta, która dostrzegłs;r;y niepokój, który nim miota, po
sądza go o spiskowanie i pada przed nim na kolana. bła
ga jąc, aby nic narażał się na oc1.ywistą zgubę ; ta córka 
wpadająca w rozpacz z powodu, iż jej ojciec wezwany zo
stał do biura jednego z ·wyższych urzędników; te1; Jud 
wreszcie, który w hojniejszym datku danym ulicznikom, 
dla pozbycia się ich natręctwa, upatruj~ groźną demon
strację; to wszystko takie prawdziwe, tak ie pamiętne dla 
szczęśliwych dziś mieszkaI'lców Austrii". 

Fredro wielokrotnie okazał się mistrzem groteski . .Jako 
autor „Gwałtu, co się dzie je!" oraz pokrewnych u tworów 
okazywał się tym m istrzem przez podjęcie wątków ple
bejskich, a także ich wyzyskiwanie w komedii dell'artP. 
Tego typu groteska przy drugim debiucie pisarza zanika. 
wydaje owoce wtórne („Jestem zabójcą", „Z jakim się wda
jesz"). Lecz sam zmysł groteski przechował się u Fredry 
i w zupełn ie nowoczesny sposób, nie przez odwołanie si~ 
do plebejskie j tradycj i, dał o sobie znać w „Rewolwerze·•. 

Wszystko jest tu ta j groteskowo uproszczone, śmieszne, 
z pozoru nieprawdopodobne, a jednak skrywające ponure 
tło . I pomysł rzekomego rewolweru, który wywołu je wszy-
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stkie perypetie barona Mortary, i wszystkie posunięcia po
staci, ale tym razem uproszczenie nadaje im wymowę wie
loznaczną, w kilku kierunkach skierowaną. „Rewolwer" to 
przede wszystkim groteskowa, bezlitosna kpina ze stosun
ków policyjnych i politycznych po klęsce Wiosny Ludów. 
Ta intencja autora jest najbardziej oczywista i widoczna. 
Lecz zważmy, jaki środek w tym celu służy pisarzowi: pie
niądz. Wszak i książę, krwawy tyran, okaże się w rezulta
cie naciągaczem - hochsztaplerem: zainkasował on część 

spadku Montiego. Stąd też całość komedii staje się kpiną 

z oportunizmu kapitału i pieniądza. Baron Mortara każdym 
swoim postępkiem i sądem ogólnym służy komediopisarzo
wi do tego celu. 

Polityki nie lubię. Czy czarno, 
czy bialo, 

Mni e wszystko jedno, 
byle porządnie się dzialo. 

(akt I , w 57-58) 
Wysokie finansowe stanow isko moje 
I lojalno§ć poddańcza, 

i godność barona -
Musi zostać bez skazy, 

jak sama korona. 
(akt I, w. 115-118) 
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Lecz groteskowa kpina zmierza także w innych kierun
kach, niewątpliwie słabiej wypunktowanych w całości ko
medii, ale dostatecznie wyraźnych, ażeby „Rewolwer" sta
wał się groteskową satyrą wymierzoną nie tylko w system 
policyjny, lecz w całą epokę. Także w przeciwników owe
go systemu. Ci bowiem ludzie, z Negrim, Otyldą i Montim 
na czele, podobnie okazują się śmieszni i mało warci. Tak 
że w znakomitej scenie Baron - Negri (akt II, w. 161-170) 
ten pierwszy w oczach widza ma rację, skoro wybucha, 
bo wybucha przecież w zgodzie z całym rozwiązaniem ko
medii: 

Ach, dajże m i 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 ziarn o. 
On chciał napisać b i a l 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, jakieś tam bądź wyuzdane -izmy! 

Wiadomo, jak szorstko zerwał Fredro z patriotyczno-de
mokratycznym otoczeniem podczas lwowskiej Wiosny Lu
dów. Wrogi wobec biurokratycznego ucisku, niechętnym 

i nieufnym pozostał również wobec tamtej atmosfery 
i przekonań. „Rewolwer" także i w tę stronę został wyce
lowany. Mówi o tym głównie scena między Baronem a 
entuzjastką wolnościową Otyldą, której zapał wspiera się 

na błędzie i plotce: plotce, że Baron stanął na czele ludo
wej manifestacji, błędzie, że ojciec Otyldy został areszto
wany. Oto Fredrowska Wolność na barykadzie: 
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OTYLDA 

Baronie, chodź ze mną. 
A jeśli nasza prośba stanie się daremną, 
Zbierz lud, co cię na rękach dziś w ogrodzie nosił ... 

BARON 

O wstrzemięźliwość w mowie - będę panią prosił . . 
Inaczej ... 

OTYLDA 

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

(ak;t V , w . 161~168) 

Była już niejednokrotnie mowa, że mistrzostwo Fredry 
w tym polegało, iż umiał on myśleć intrygą. W „Rewolwe
rze" ta umiejętność odżywa w sposobie przymiernym do ca
łej groteski. Chodzi o głuchoniemego Paolo jako trzykrot
nego deus ex machina. ,,Nieme fatum", nazywa go w za
kończeniu Baron. Pawlikowski funkcję owego groteskowe
go fatum bardzo trafnie wyjaśnia: „Cauchemar ciągle przy
gniatał pie.rsi społeczeństwa, które Fredro po mistrzowsku 
nakreślił w tej komedii - zmora nieustannie dusiła ludzi 
tej epoki we śnie i na jawie. Piekielną farsą było ich ży

cie ( ... ) Ten głuchoniemy jak senna zmora jawiący się co 
chwila z mniemanym mniemanej winy dowodem - to nie 
bajeczna istota: on żył. Spytajmy ludzi owych czasów, we 
Włoszech i w Austrii, a wszyscy go znali. Każdy go widział 
- choćby we śnie". 
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„Wychowankę" wraz z jej najbliższym otoczeniem kome
diOWYCh należy czytać - ponownie to powtarzamy - po
przez Rittnera, Perzyńskiego, Zapolską, wtedy zyskuje swo
je właściwe miejsce historycznoliterackie jako zapowiedź 
i walor artystyczny jako dokonanie. „Rewolwer" podobnież 
należy czytać, ale poprzez soczewki bodaj jeszcze bardziej 
zbliżające. Nie lękamy się wymienić takich nazwisk, jak 
Konstanty Ildefons Gałczyński oraz Witold Gombrowicz. 
Twórcy współczesnej groteski scenicznej. 

Ze w~t~u Kazimlerza Wyki d o Ale k
sandra Fredr y „ Pism wszy t k ich" t . VII 
PIW, Wa rszawa 1958 r. 

Fredro znany i nieznany 

(fragmenty T102ID1owy z 1pro f. dr Bogdam.em Za'.kr.:rew
Skirn). 

- Aktualność Fredry dla nas nie może podlegać nawet 
dyskusji. Drugiego tak WYbitnego komediopisarza w dzie
jach naszej literatury nie mamy. Jego twórczość stawiamy 
wśród dzieł czołoWYch klasyków. W stosunku do tradycji 
naszego wielkiego pisarstwa, każde nowe pokolenie, które 
przychodzi, ma określone obowiązki. Żeby zatem poezuć 

smak narodowej kultury, żeby zdobyć to wykształcenie 

ogólne i w końcu, aby zrozumieć współczesnych autorów, 
tradycja ta musi być znana. 

Ale nawet takie „wymuszenia" w stosunku do Fredry nie 
są konieczne. Jest to komediopisarz żywy i będzie ŻYWY· 

świadczy o tym jego stała obecność na naszych scenach ... 
- 540 premier jego komedii w teatrze Polski Ludowej 

bije bez wątpienia rekord popularności. Nie ujmuję w tej 
liczbie widowisk telewizyjnych ... 

- A on się doskonale sprawdza w telewizji! Tu widzę 
jego duże powiedzenie i możliwości. Buduje postaci w spo
sób psychologiczny. Ich uczucia rozwijają się, komizm nie 
zawsze jest sytuacyjny, raczej operuje humorem - subtel
nym i delikatnym, który znakomicie eksponuje się na ma
łym ekranie. 

Ale Fredro to nie tylko komediopisarz. Widzę jego przy
szłość w spopularyzowaniu go jako paremiografa czyli au
tora {H"zysłów, bajkopisarza i jako autora epigramatów ... 
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- :··I chyba przede wszystkim jako autora pamiętnika ... 

- Tak, „Trzy po trzy" uważam za dzieło nie mające so-
bie równych w dziejach naszego pamiętnikarstwa. Pod 
względem artystycznym jest utworem większej rangi, niż 

pamiętniki Paska czy Kitowicza ( ... ) 

( ... ) Szczególnie interesuje mnie osobowość Fredry w jej 
relacjach z otoczeniem. Jest niezwykle ciekawa i bogata. 
Tym bardziej, że pojmuję ją w innych kategoriach, niż ba
dacze dawniej. Widzę go także jako żołnierza i swawolnego 
poetę, jako ojca i działacza kulturalnego, a przy tym czło
wieka rozdartego sprzecznościami - z konsekwencjami te
go również w twórczości, szczególnie pozakomediowej. To 
z doświadczeń zdobytych w wojsku - tej najprawdziwszej 
szkole życia - wyniósł demokratyzm swojego pisarstwa 
z przeznaczeniem go dla zupełnie innego kręgu odbiorców, 
niż utwory klasycystów - jego ówczesnych przeciwników. 

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o jednej prze
jaskrawionej sprawie - „hrabiostwa" Fredry. Jakim on 
był hrabią w swoim własnym mniemaniu? ... Odcinał się od 
arystokracji - tej właściwie pseudoarystokracji lwowskiej. 
Nie lubił jej za obskurantyzm, lojalizm, za kosmopolitycz
ne naśladownictwo i schlebianie socjecie wiedeńskiej. Jego 
dom, salon były zupełnie inne, niż domy hrabiowskie. Jego 
stosunek do domowników, do sług, do oficjalistów i akto
rów dowodzi czegoś zupełnie innego, niż to przypisywano 
Fredrze jako „hrabiemu". 

Pod koniec życia napisał w instrukcji do syna: „życzył

bym sobie, aby przy nowym wydaniu moich pism opuścić 
tytuł hrabiego". ( ... ) 

A jak rysują się kierunki ostatnich badań nad Fre-
drą? 
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- W aktualnych badaniach nad Fredrą podjęto probltrn 
jego języka artystycznego (doc. Jan Zalewski), recepcji 
teatralnej i teatru Fredry (prof. Mieczysfaw Inglot, dr Bar
bara Lasocka) i jego pozakomediowe twórczości (bajkoi:>:
sarstwo, paremiografia, pamiętniki). Problem teatru Fredry 
określi nam nie tylko komediopisarza jako praktyka 
teatralnego, ale rozwiąże kapitalne zagadnienie obecności 

sztuk Fredry w naszym życiu narodowym i znaczenia ich 
w kształtowaniu się teatru narodowego. 

A więc Fredro znany i nieznany jeszcze. Fredro wczoraj
szy - na dziś i na jutro wciąż potrzebny. 

Trybuna Ludu, 9.XlI.1976, Nr 294 
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