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Mała kronika 
życia i twórczości 
Aleksandra Fredry 

• 
1792 

Aleksander Fredro, syn zamożnego galicyjskiego ziemianina, 
urodził się dnia 20 czerwca w Surochowie pod Jarosławiem. 

1805 . 

Pierwsza dziecięca ,próba komedyjki Strach nastraszony. 

1806 

Smierć matki. Fredro z ojcem przenosi się do Lwowa. 

1809-1814 

Szesnastoletni poeta zaciąga się jako ochotnik do wojsk 
Księstwa Warszawskiego, następnie bierze udział w kampa
nii moskiewskiej oraz. w bitwach pod Dreznem i Lipskiem. 
Odznaczony krzyżem legii honorowej, Fredro zwalnia się 

z wojska i wraca do Galicji. 
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i815-1817 
W czasie pobytu w B!eńkowej Wiszni (koło Rudek), prze
rywanego częstymi wyjazdami na lwowskie zabawy karna
wałowe, Fredro rozpoczyna działalność pisarską komedią 

Intryga na1)1'ędce, wystawioną w lwowskim teatrze dnia 
1 o marca. 1817 r. 

1818-1822 
Po udanym debiucie talent poety, choć rozwijający się w odo
sobnieniu, z dala od ówczesnych prądów literackich, wypo
wiada się coraz dojrzalszymi utworami, jak: Pan Geldhab 
(1818), Mąż i żona (1820) i Cudzoziemczyzna (1822). 

1824 
Wyjazd na paromiesięczny pobyt do Włoch. 

1825-1826 
Fredro zasila teraz coraz nowymi komediami teatry: war
szawski i lwowski. W r. 1826 ukazuje się w Wiedniu pierw
sze wydanie książkowe dzieł poety. 

1828 
Smierć ojca. Małżeństwo z Zofią z Jabłonowskich Skarb
kową. 

1829 
Narodziny syna, Jana Aleksandra, późniejszego komediopi
sarza. Fredro członkiem warszawskiego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk. 

1832-1834 
Szczytowy okres twórczości poety, który przynosi trzy arcy
dzieła polskiej komedii: Pan Jowialski (1832), Szuby panień
ski e (1833) i Zemsta (1834). 

1835 
Atak Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w rozprawce No
wa epoka poezji polskiej powoduje zamilknięcie autora Zem
sty i zaprzestanie jego publicznej działalności literackiej. 

1839 
Drugie wydanie Komedyj ukazuje się we Lwowie. 

1848 
Fredro pisze nie ustępujący jego znakomitym komediom pa
miętnik Trzy po trzy. 

1850-1855 
Pobyt w Paryżu, gdzie poeta poznaje A. Mickiewicza. W -.: . 
1853 Fredro podejmuje przerwaną w r. 1835 twórczość ko
mediopisarską, ale tworzy wyłącznie dla siebie, nie publi
kując ani nie wystawiając na scenie swych nowych komedii. 

1857 
Fredro na stałe osiedla s ię we Lwowie, zajmując dworek na 
Chorążczyźnie, naprzeciw domu Goszczyńskiego. 

1861 
Powstaje „komedia w pięciu aktach, wierszem", zatytułowana 
Rewolwer. 

1876 
Smierć Aleksandra Fredry dnia 15 lipca. 
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O "Rewolwerze" 

I. 

Krystyna Poklewska 

Rzecz działa się w latach reakcji, stanów oblężenia, poli 
cyjnych donosów, aresztowań , dochodzeń i procesów po Wio
śnie Ludów. Nie w Polsce, nie w Galicji, lecz w Parmie, 
jednym z owych małych księstewek, aż do jednoczenia Włoch 
rządzonych przez despotycznych książąt pod możnym protek
toratem Austrii. Bohaterem Rewolweru był baron Morta ra , 
bogaty bankier, chciwiec i egoista , oportunista i tchórz. 
Jego perypetie związane z przechwyceniem choć części „spad
ku po Szmidzie" i z pozbyciem się przesłanego mu rewol
weru wprawiały w ruch otaczających go przeróżnych lu 
dzików. Była tu Pamela, wieloletnia kochanka ba rona i opie
kuna jego dzieci, pretensjonalna i sztuczna intrygantka 
sprzymierzająca się z byle kim dla osiągnięcia celu: mał
żeństwa z Mortarą. By! Barbi, agent handlowy, marn y i IQ-

CIOTUNIA Aleksandra Fredry. Zofia Melechówna (Małgo
rzata), Bolesław Nowak (Edmund). Reż. Czesław Strzelecki, 
scen. Jerzy Szymański. Teatr Polski Bielsko-Cieszyn, prem. 
30 IX 1955. 
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DAMY I HUZARY Aleksandra Fredry. Czesława Pszczoliń
ska (Zofia), Janina Widuchowska (Panna Aniela), Tadeusz 
Bartkowiak (Edmund). Reż. Andrzej Uramowicz, scen. Jerzy 
Feldmann. Teatr Polski Bielsko-Biała, prem. 20 IV 1963. 
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kliwy osobnik podejmujący się za pieniądze różnych nie
czystych uczynków. Był Paroli, notariusz, krętacz, mały 

oszust i donosiciel. Pojawiali się dwaj rewolucjoniści: Monti 
i Negri, obaj brodaci, jak przystało na dziewiętnastowiecz
nych wywrotowców, obaj jednakowo przyziemni, zmateria
lizowani, małoduszni. Osiągnąwszy dostatek, możliwość spo
kojnego życia, rezygnowali z antyrządowej konspiracji. By!y 
oficer Monti częścią spadku po Szmidzie opłacał podest;; 
(wielkorządcę) Parmy w zamian za zaniechanie represji i u
możliwienie mu zamieszkania w księstwie; dziennikarz Negri 
z gębą pełną „romantycznych" frazesów o równości, postęp;e 
i poświęceniu rezygnował ze swego siejącego burzę pisma 
„Eol" dla prorządowej „Gazety", a posag żony sprawiał, iż 

z radykała stawał się lojalistą. 

Wszyscy byli kukłami, miotali się po scenie w rozlicz
nych perypetiach, szybko i gwałtownie, kukłami wyratnic 
zarysowanymi, o wyrazistych fizjonomiach i dających ·;ie: 

przewidzieć reakcjach, lecz bez rozbudowanych wnętrz psy
chicznych. Byli tacy, jacy powinni być bohaterowie farsy, 
a więc komedii szybkiej akcji i piętrzącej się w rozliczne 
humorystyczne sytuacje intrygi. Od swych komparsów nie 
różnił się sam baron Mortara skomponowany z dwóch za
sadniczych cech: miłości do pieniędzy i strachu o własną 
skórę. O pieniądze umiał baron zabiegać, dla ich zdobycia 
snuł dalekosiężne plany finansowe i życiowe. Równie jednak 
jak o powiększenie majątku dbał Mortara o spokój swego 
życia, unikał wszelkiej odpowiedzialności i ryzyka , stronił 

od polityki, policji i konspiracji. 

Ani dla współczesnych Fredrze, ani dla późniejszych ba
daczy nie ulegało wątpiwości, że umieszczenie akcji Rewol
weru w Parmie było mistyfikacją. Komedia przedstawiała 

niedwuznacznie stosunki w Galicji w erze r eakcji po klęsce 
Wiosny Ludów, była wynikiem Fredrowskich obserwacji ty
czących zachowań, postaw i poglądów ludzi i całych środo
wisk, z którymi stykał się we Lwowie szóstego dziesięcio

lecia XIX wieku. O owych latach policyjnego terroru pisali 
naoczni świadkowie jako o latach straszliwych, latach wy
siedleń i aresztowań wybitnych Polaków uznanych za „zdraj
ców stanu", przymusowych branek do wojska byłych ucze
stników węgierskiego powstania. Stąd dla mieszkańców Ga
licji postacie Rewolweru były dobrymi znajomymi. 

W oparciu o takie doświadczenia i obserwacje mógł po
wstać posępny pamflet polityczny, bądź rozrachunek po
krzywdzonego autora i człowieka ze światem; w roku 1861, 
idy narodził się prawdopodobnie Rewolwer, był przecie Fre
dro „na co dzień" rozczarowanym odludkiem i gorzkim pe
symistą. A jednak gdy pisał swą polityczną komedię, nie 
odniósł jej do konkretnej politycznej sytuacji ni do konkret
nych ludzi, nie nadał jej cech rozrachunkowego pamfletu. 

„Sprawa oportunizmu i policyjnego ucisku, lojalności w 
imię pieniądza i politycznego strachu staje się w Rewolwerze 
czymś ogólnym, nie tylko własnym doświadczeniom Fredry 
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MĄŻ I ZONA Aleksandra Fredry. Edward Skarga (Hrabia 
Wacław), Anna Gołębiowska (Elwira), Iwona Matuszewska 
(Justynia) . . Reż. Henryk Lotar, ·scen. Anna Rachel. Teatr 
Polski Bielsko-Biała, prem. 3 VII 1965. 



ZEMSTA Aleksandra Fredry. Stanisław Kosmalewski (Rejent 
Milczek), Eugeniusz Szatkowski (Papkin), Maria Drzewiecka 
(Podstolina). Reż. Mieczysław Górkiewicz, scen. Maria Kol
ber. Teatr Polski Bielsko-Biała, prem. 15 X 1966. 

i Jego pokolenia współmiernym" - stwierdzał Kazimierz 
Wyka (w: A. Fredro, Pisma wszystkie, t. VII, s. 47). A stało 
się tak dzięki wprowadzonej do tej farsy grotesce, nieocze
kiwanemu zestawieniu rzeczy śmiesznych i grozę budzących , 

lekkich i niezmiernie poważnych, prowadzących :__ zda się 
- ku tragicznemu rozwiązaniu, a rozładowanych nieprzewi
dzianym obrotem spraw. Był Reu:olwer swoistym credo 
outsidera, wyznaniem wiary - jeśli tak rzec można - ni
hilisty, potrzącego na wszystko z boku, w nic nie zaangażo · 
wanego, nie wierzącego w nic ni w nikogo: ani we władzę 
ani w społeczeństwo, ani w policję ani w konspiratorów, ani 
w idee ani w potęgę pieniądza. Brzmiał w nim ów gromki 
śmiech, który odtąd towarzyszyć miał kruszeniu się c. k. 
monarchii, degeneracji jej rządów i postępującej demora
lizacji społeczeństw. Gorzki śmiech z dystansu będący jed
ną z częstszych form reakcji na objawy zwyrodnienia wła

dzy i związane z nimi nierozdzielnie procesy podlenia spo·· 
łeczeństw. 
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(K. Poklewska, Alekaander Fredro, warszawa 1977, 
fragmenty) 

2. 

Stanisław Frybes 

Ta przezabawna i koszmarna zarazem historia, której akcja 
rozgrywa się w dość umownie traktowanym księstwie Par
my, ukazuje strach i bezsilność ludzką wobec systemu prze
mocy i bezprawia. Dwa rekwizyty odgrywają tu rolę istotną. 
Rzekomy rewolwer - w istocie maszynka do obcinania cy
gar - budzący przerażenie wszystkich, którym za posiada
nie broni grozi odpowiedzialność, i „rekwizyt metaforycz
ny", według określenia Wyki, głuchoniemy komisjoner Paolo, 
który - przypomnijmy treść komedii - jak automat odno~i 
wyrzucaną i podrzucaną przez pozostałych bohaterów utwo
ru paczkę z rewolwerem. 

Jakakolwiek była satyryczna zawartość tej komedii, już 

współcześni dostrzegli w niej ponadto elementy groteski, 
która przekracza granice satyry politycznej i staje się znacz
nie ogólniejszą kategorią, służącą do ukazania koszmaru 
świata, w którym żyć nie podobna. 

W Rewolwerze sporo jest przykładów satyry na świat poli
cyjnego terroru, zacytujmy z aktu IV: 

PAN JOWIALSKI Aleksandra Fredry. Iwona Matuszewska 
(Helena), Teresa Kamińska (Pani Jowialska), M!eczysław 
Popławski (Pan Jowialski), Krzysztof Misiurkiewicz (Ludmir), 
Stanisław Kosmalewski (Janusz), Mieczysław Dembowski 
(Szambelan), Jadwiga Karczewska (Szambelanowa). Reż. Mie
czysław Dembowski, scen. Stanisław Walczak. Teatr Polski 
Bielsko-Biała, prem. 29 VI 1967. 
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.. . 
- SLUBY PANIENSKIE Aleksandra Fredry. Iwona Matuszew

ska (Aniela), Aniceta Raczek (Klara). Reż. Józef Wyszo
mirski, scen. Jerzy Feldmann. Teatr Polski Bielsko-Biała, 
prem. 17 VII 1969. 
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DOZYWOCIE Aleksandra Fredry. Adam Rokossowski (Twar
dosz), Józef Para (Łatka). Reż. Józef Para, scen. Andrzej 
Łabiniec. Teatr Polski Bielsko-Biała, prem. 5 II 1972. 
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Jakiś Jegomość 

Szpieg.„ Przed tymi trutniami już schronienia nie ma -
Połknęliby uszyma, zjedliby oczyma. 

Ale ten sam motyw ukazany jest także z akcentami prze
rażenia wobec „piekielnej farsy" życia, przy posłużeniu się 

goyowskim, chciałoby się powiedzieć, groteskowym obrazem: 

Baron 

ruszno! Daj mi, proszę , wody -
Same czoła .zmarszczone, śmiej ące się brody; 
Ten we mn.1e wzrok szatański topi jakby dzidq, 
Tamte n staJe, jak staję, a Idzie. jak idę; 
Ten, wyprzedzając śpiesznie, kłania ml się nisko , 
ów stąpa krok w krok za mną , a tak blisko blisko 
że jego. dech plekie l!"Y . czułem na mym g;ztiecie'. 
Nareszc ie „. jakoś m1 su:.„ ściemniało na ś\\' iecic. 

Tego rodzaju ujęcia groteskowe, w których świat ukazany 
był jako przerażający koszmar, nie stanowiły rzadkcści \~ 
utworach wielkich europejskich mistrzów groteski XIX w„ 
by przypomnieć choćby Gotfrieda Kellera, nie obce też były 
współtwórcom „-galicyjskiej szkoły satyrycznej" Lamowi, Za
górskiemu, Rodociowi. Związki póżnej twórczości Fredry 
z twórczością tych - zwalczanych zresztą ostro przez nieg,J, 
ale i czytywanych - satyryków lwowskich; to odrębne, war
te rozwinięcia zagadnienie. 

Tu chodzi nam przede wszystkim o to, że na akcenty gr0-
teski wydaje się szczególnie uwrażliwiony współczesny od
biorca, którego „horyzont oczekiwań" literackich ukształto
wany został przez groteskę wieku XX. 

Groteska przyczynia się do tego, że utwory Fredry mienią 
się rozmaitością nastrojów, przemieszaniem odmiennych 
pierwiastków i dlatego walor artystyczny dostępny jest dla 
współczesnego odbiorcy w stopniu większym, niż dla od
biorcy drugiej połowy XIX w . Przez wydobycie akcentów 
groteski wiedzie, jak się zdaje, droga do rewaloryzacji arty
stycznej utworów Fredry. 

Nasuwa się oczywiście pytanie, czy współczesna pr::iktyk'ol 
teatralna potwierdza hipotezy o szczególnej wadze groteski 
w komediach Fredry. W nikłym chyba stopniu. Ale przyczy
na tego tkwi, jak sądzę, nie w komediach Fredry a w tra
dycjonalizmie teatru wobec spuścizny „ojca komedii pol
skiej''. 

Do podjęcia więc także przez teatr pozostaje sprawa grote
ski Fredry, groteski pojętej jako sposób rozumienia i przerl
stawiania świata. Wydaje się ona jednym z podstawowych 
czynników otwierających współczesnego odbiorcę na twór
czość Fredry i twórczość Fredry dla współczesnego odbior
cy. 
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(S. Frybes, Groteska w twórczości Aleksandra Fredry fw: 1 
Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mic
kl2wlcza, Warszawa-Łódź 1976 , fragmenty) 

DAMY i HUZARY Aleksandra Fredry. Stanisław Michno 
(Rotmistrz), Włodzimierz Chrenkoff (Edmund), Marian Ma
ksymowicz (Kapelan), Mieczysław Ziobrowski (Major). Re::. 
Józef Wyszomirski, scen. Jerzy Feldmann. Teatr Polski 
Bielsko-Biała, prem. 28 II 1976. 

3. 

Mieczysław Inglot 

Rewolwer to typowa komedia charakteru. Akcja utworu 
wynika z określonej, dominującej cechy głównego bohatera 
- bankiera barona Mortara, jednego z notabli małego pań
stewka rządzonego przez namiestnika władzy. Mortara jest 
już finansistą z okresu rozwiniętego kapitalizmu - ma do
brze zorganizowane biuro z sekretarzem oraz agentem han
dlowym, pełniącym rolę przemysłowego wywiadowcy. Agent 
donosi baronowi o sytuacji finansowej oraz ucezstniczy w 
projektach przedsięwzięć i planach bankiera. Jednym z t'1-
kich przedsięwzięć miała być intryga prowadząca do oszu
kania dawnego przyjaciela Mortary - Montiego. Monti bę
dąc w trudnej sytuacji finansowej zwraca się o pomoc do 
bankiera. Mortara nie kwapi się z udzieleniem pomocy aż do 
chwili, gdy dzięki szpiegowskim zabiegom agenta dowi 'l
duje się, że jego przyjaciel odziedziczył wielki spadek. Na 
dodatek był to spadek po kapitaliście, który zdeponował 
swój kapitał w banku Mortary. W tej sytuacji bankier po
wziął myśl ożenu z Otyldą, młodą i piękną córką Montiego, 
oraz zagarnięcia kapitału jako ·posaeu. 
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Mortara· nawiązuje kontakty z notariuszem Parolim. Zale
żało mu bowiem na przesunięciu chwili otwarcia testamen
tu, by zyskać na czasie dla odegrania komedii wspaniało
myślności. Paroli nie został jednak wtajemniczony w plany 
bankiera i musiał się zadowolić informacją, że czas przed 
otwarciem testamentu zostanie wyzyskany na korzystne ope
'racje z wierzycielami Montiego. Notariusz nie zadowolił się 
jednak takim tłumaczeniem. Postanowił przejąć kapitał spad
kowy do swego banku. W tym celu, wykorzystując farne: 
o swych dobrych stosunkach z namiestnikiem, przekazał ban
kierowi niby to poufną (w istocie sfingowaną) wiadomość, 
jakoby Monti miał być osobą politycznie podejrzaną, bo za-

. mieszaną w robotę spiskową. 

Informacja Parolego tworzyła jeden z istotnych, zewnętrz
. nych bodźców akcji dramatycznej. Bodźcem wewnętrznym 
była podstawowa, komiczna cecha głównej postaci - tchó
rzostwo. 

Jeszcze przed sprawą Montiego i intrygą Parolego zade
inonstro:.Vał pisarz czytelnikowi w kilku scenach główną ce

. chę bankiera - tchórzostwo. Obok tego charakteryzuje go 
. chciwość. Te centralne dla przebiegu akcji dwie cechy ujaw

• ·-'-.niają się już w pierwszej scenie komedii. Bankier otrzymujf' 
-· · informację o niewypłacalności don Pedra, ubogiego, ale py

skatego i awanturniczego dłużnika. Początkowo każe wyrzu
cić go na bruk. Cofa jednakże swą decyzję po uwadze se
kr~tarza o przypuszczalnej reakcji don Pedra. Jako znajomy 
malar_za Salvandora, aresztowanego za nielegalne posiadJ.
nie broni (był to stary rewolwer, służący arty§cie jako re
kwizyt), . będzie Mortara w następnej scenie proszony o in
terwencję. W obawie przed kompromitacją odmawia jednak 
kategorycznie prośbie żony aresztowanego. Na wie§ć, że hra
bia i jego narzeczona Margrabina zostali skazani na wy
gnanie, rezygnuje z ' korzystnej transakcji z hrabią Viani. 
Do ostrzeżenia Paroli dołączyły się groźby dwóch dalszych 
osób. Projekt° małżeństwa z Otyldą zmusił barona do sta
wienia czoła kochance, siostrze zmarłej żony, opiekunce dzie
ci - Pameli i narzeczonemu Otyldy poecie Cezaremu· Negri. 

Tak więc chciwoś6 pchała bankiera do intryg i mątactw, 
a tchórzostwo raz po raz zmuszało go do zmiany poczynań. 
Taki układ cech stał się fródłem perypetii. 

Strach zakiełkował na dobre w świadomości bankiera, 
a nawet ' zaczął owocować w intrydze, kiedy pod koniec II 
aktu pojawia się, ze znacznym opóźnieniem, tytułowy rekwi
zyt. Perypetie związane z rewolwerem zostały tym samym 
nadbudowane nad tchórzostwem i chciwością bankiera, w 
farsowy sposób potęgując komizm. Rewolwer otrzymuje ban
kier w przesyłce nadanej . przez Montiego, i zaszczepione 
przez Parolego podejrzenie zaczyna gwałtownie owocować. 

Farsuwe potęgowanie komizmu zostało tu dodatkowo 
wzmocnione efektem tzw. ironii powracającej - sytuacji. Ban
kier znalazł się w sytuacji Salvandora. Jednocze§nie dzięki 
doborowi rekwizytu pisarz ukazuje tchórzostwo bankiera 

1'.4 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE Aleksandra Fredry. Czesława 
Pszczolińska (Urszula), Joanna Morawska (Agata), Mieczy
sław Ziobrowski (Filip Grzegotka), Iwona Matuszewska (Bar
bara). Reż. Mieczysław Ziobrowski, scen. Marian Fiszer. 
Teatr Polski Bielsko-Cieszyn, prem. 18 IV 1980. 
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w płaszczyźnie sytuacji codziennych, „naturalnych" niejako 
(boi się, że rewolwer może wystrzelić, gdyż nie umie obcho
dzić się z bronią), oraz w płaszczyźnie określonej sytuacji 
połitycznej (boi się, gdyż mimo woli stał się nielegalnym 
posiadaczem broni), potc;gując w ten sposób komizm t ~j 
cechy bankiera. Z obu tych powodów stara sic; on zatem 
pozbyć rewolweru. Ale przemyślnie porzucany czy podrzu
cany - wraca rewolwer ponownie do rąk właściciela. 

„Szczęśliwym" znalazcą okazuje się za każdym razem nie
my włóczęga Paolo. Za każdym razem poznaje Mortara po
nownie smak sytuacyjnej ironii: „odzyskując" przeklqt1 
broń, musi jednocześnie dziękować znalazcy. 

Efektem tak pomyślanych sytuacji było potęgowanie sic; 
uczucia strachu w świadomości bankiera. Strach prowadzi 
do całkowitego wyzbycia się chciwości, a wreszcie - w pa
radoksalny sposób - zmusza go do uczynków szlachetnych. 

Przysłowiową kropką nad „i" staje się wiadomość o za
trzymaniu Montiego w bramie domu bankiera przez oficera 
straży przybocznej namiestnika. Bankier, który dotąd mimo 
strachu miał jeszcze nadzieję, że uda mu się „Córkę za 
żonę ( ... ) wziąć do siebie, a teścia i za okno wyrzucić w p0-
trzebie", teraz w panice rezygnuje z małżeństwa i sam pro
ponuje Cezarego na zięcia. 

I jest to typowe zako11czenie komediowe. Ale pisarz 11a 
tym nie poprzestaje i kot'lczy utwór efektownym, ironicz
nym paradoksem. Okazuje się, że Salvandora aresztowano 
pomyłkowo, zamiast autentycznego przestępcy, pospolitego 
zbrodniarza Sandora. Zrehabilitowany Salvandor zostaje ZCI

proszony na dwór namiestniJ;a jako ceniony malarz. Na
miestnik zamawia u niego portrety dwojga osób. Osobami 
tymi są rzekomi „przestępcy" z pierwszego aktu komedi; :
kuzynka namiestnika Margrabina i jej narzeczony hr. Viani. 
„Aresztowanie" trzeciego przestępcy, Montiego, okazało sic; 
w efekcie dowodem szczególnej uprzejmości szlachetnego 
władcy. Zaprosił on do siebie Montiego jako spadkobierce:, 
aby osobiście poinformować go o spadku. A rewolwer ok::i
zał się maszynką do obcinania i zapalania cygar. 

Zarówno krytycy recenzujący przedstawienia prapremie
rowe, jak i późniejsi interpretatorzy uznali Rewolu:er za sa
tyrę na policyjne państwo politycznego terroru. 

Uważna lektura tekstu komedii nie usprawiedliwia jednak 
tak poważnego potraktowania obrazu policyjnego państwa. 
Pointa utworu, czyli wyrażony - zgodnie z wyrl'logami ga
tunku - na kot'lcu utworu dydaktyczny morał, wyraża apo
teozę rozsądnej władzy, a jednocześnie krytykę tchórzostwa 
i podejrzliwości oraz pewnych form konspiracji. Tego ro
dzaju pointa wynikała konsekwentnie z przebiegu akcji. 

Terror policyjny i wywołujące go intrygi konspiratorów 
istniały właściwie tylko w świadomości bankiera. Mortara 
okazał się po prostu molierowskim „chorym z urojenia". Na 
owej chorobie budował swój plan Paroli. Ujawniał on przed 
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ZEMSTA Aleksandra Fredry. Marian Szczerski (Rejent Mil
czek), Czesława Pszczolińska (Podstolina). Reż. Marek T. No
wakowski, scen. Ryszard Radwański. Teatr Polski Bielsko
Cieszyn, prem. 2 X 1981. 

widzem zarysy planu w s"posób nie budzący wątpliwości 
co do rodzaju przesłanek i prawidłowości argumentów: 

Trzeba skubnqć Montiego, trzeba i bankiera„. 
Mniemam, że najłatwiej dojdę mego celu , 
Jak od wieków pewnego użyję fortelu -
Zmyslę rewolucyjne jakieś zmowy, ruchy 
I sklecę, stworzę słonia - gdzie nie ma i muchy. 
Niebytno~ć tu Montiego i jego osoba 
Dozwolą nań ładować. co mi się podoba. 

Równie urojona jest polityczna działalność Margrabiny, 
Vianiego, Montiego i Salvandora; byli oni kospiratorami tyl
ko w wyobraźni bankiera. Jedyną postacią, która w komedii 
posługuje się rewolucyjną frazeologią, jest Negri. Ale to 
(w opinii pisarza) typ oportunisty, a frezeologia mqtna. 
Współpracownik rewolucyjnego pisemka o ironicznej nazwie 
„Eol", walczącego z czasopismami rządowymi - po otrzy
maniu posagu cynicznie zgłosił swój akces do praworząd
nej „Gazety". 

Jak słusznie przypomnieli fredrolodzy, autor doświadczył 
osobiście skutków reakcji politycznej w Austrii po Wiośnie 
Ludów. Przez długie lata jego ulubiony syn Oleś, żołnierz 
węgierskiej rewolucji, musiał przebywać na emigracji, a 
przeciw pisarzowi toczył się przez dwa lata (1852-1851) 
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proces o zdradę stanu. Ale .Rewolwer powstal w r. 1861. 
Obie sprawy należały do dalekiej przeszłości. Syn pisarza 
od czterech lat znajdował się w kraju, śledztwo zaś przeciw 
Fredrze zostało umorzone. W obu wypadkach ważne okaza
ło się poparcie namiestnika Galicji, od r. 1860 ministra spraw 
wewnętrznych Austrii, Agenora Gołuchowskiego. Gołuchow
scy należeli ponadto do grona najbliższych i najserdeczniej
szych przyjaciół pisarza. Jednocześnie w tychże latach sześć
dziesiątych pisarz nie ukrywał swego niechętnego stosunku 
do ruchów konspiracyjnych, a nawet patriotycznych manife
stacji, np. do tzw. wypadków warszawskich poprzedzają

cych powstanie, których początek przypadł właśnie na lah 
1860-1861, a także do towarzyszących im manifestacji reli
gijno-narodowych w Galicji. Fredro chciał popatrzeć z dy
stansu na politykę, śmiejąc się zarówno z tchórzostwa loja
listy jak i z niepoważnych konspiratorów. Ciemna stromi 
stosunków politycznych Parmy okazała się fikcją, istnie
jącą li tylko w świadomości płochliwego bohatera. Jego 
świadomość stała się źródłem komediowych perypetii. Ko
media o polityce okazała się komedią charakteru. 

(M. Inglot, Komedie Aleksandra Fr ed r y , 
Wrocław 1978, fr agme nty) 

BARBARA STOPKA - scenografia do sztuki A. Fredry 
REWOLWER 
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BARBARA STOPKA - PROJEKTY KOSTIUMÓW do sztuki 
A. F redry R EWOLWER 
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