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Tadeusz Żeleński (Boy): 

Sławi się z dawien dawna - i słusznie - piękno apostrofy Cześ
nika: „Nie wódź nas na pokuszenie - ojców naszych wielki Boże; 
skoro wstąpił w progi moje - włos mu z głowy spaść nie może ... " 
I w istocie tajemnicą Fredry jest, że w chwili gdy Cześnik wymawia 
te słowa, zachwyceni, zapominamy najzupełniej, że ten sam Cześ
nik przed chwilą niegodnym podstępem zwabiał „w progi swoje" 
syna sąsiada, aby pod grozą turmy zmusić go do świętokradzkiego 
sakramentu ... Bo i on zapomniał najzupełniej i godzi te dwie rzeczy 
doskonałe, i w tym jest poetycka prawda tej sceny. 

Rzecz kończy się - jak wiadomo - szczęśliwie, dzięki dubelto
wemu posagowi Klary. Jedynie pod tym wpływem Rejent, który 
dopiero co powiadał do ożenionego już syna: „wstań, serdeńko, 
i chodź ze mną", mięknie i mówi do siebie: „dwa majątki - kąsek 
gładki" - i dopiero pod tym znakiem następuje owa „zgoda", do 
której „Bóg rękę poda"; bo ciągłe mieszanie imienia boskiego do 
najpodlejszych szacherek jest bardzo dla tej staropolszczyzny cha
rakterystyczne. 

Dodajmy Podstolinę, która zawarłszy kontrakt z Rejentem na za
sadzie swego fikcyjnego majątku, współoszukańczo wyłudziła od
szkodowanie w klauzuli i najspokojniej wyciąga po nie łapkę. I kto 
wie, przy owych stu tysiącach wycyganionych z jego pupilki („te 
z mojego ja zapłacę" - powiada niedbałe Klara), Podstolina wyda 
się może za Cześnika? ... 

Wszystko to jest bardzo żywe, prawdziwe w każdym słowie i geś
cie, i wiernie maluje obyczaj szlachecki, zwłaszcza z epoki rozkładu; 
co do artyzmu, co do wizji świata, Zemsta jest klejnotem jedynym 
w skarbu komediowym wszystkich literatur. Topnieję z rozko~, 
oglądając ją dobrze graną na scenie. Ale uważać ją za „wzór pocz
ciwości, szczęścia i cnoty" to mi się wydaje osobliwym nieporozu
mieniem. 

W apoteozie tego ponurego sarmatyzmu nasza nowa krytyka 
przelicytowała swoich poprzedników. Jeżeli Tarnowski (który wielbił 

Fredrę bez zastrzeżeń, ale w ocenie fredrowskiego świata „znał pr0-
porcje, mocium panie"), charakteryzując (1876) dwóch bohaterów 
Zemsty, powiadał, że gdyby mieli stanowisko i siły po temu, Cześ
nik, „urażony, podniósłby rokosz jak Zebrzydowski o kamienicę", 
a Rejent „jak Radziejowski wyniósłby się chyłkiem i sprowadziłby 
Szwedów" - to prof. Kucharski pisze ni mniej ni więcej, że „Polsak 
urosła z takich dwu sił i wartości: z połysku stali w ręku takich 
rębaczy jak Raptusiewicz i z nieugiętej, żelaznej woli, skupionej 
w mózgu takich bajecznych głowaczy jak Milczek". 

To się nazywa podbijać bębenka! Skoro już tak daleko sięgać, 
sądzę, że z większym podobieństwem do prawdy można by po
wiedzieć, że Polska upadła przez takich ciemnych warchołów jak 
Cześnik, który jak był konfederatem barskim, tak samo mógł być 
konfederatem targowickim, i przez takich sobków, krętaczy i pie
niaczy jak Rejent, którego „bajeczna głowa" objawia się głównie 
rutyną w dostarczaniu fałszywych świadków („nie brak świadków 
na tym świecie" - artystycznie ten wiersz jest cudem nad cudy); 
słowem, upadła przez zapóźnienie się w tępej i zmurszałej szlachet
czyźnie. 

Jeśli nicuję tak wartość moralną tego minionego świata, to dla
tego, że widzę pewne niebezpieczeństwo w stosunku doń poety. 
Materiał życiowy, z którym związany jest nierozdzielnie artyzm 
Fredry, stanowi niemałą zaporę w tym, aby ten artyzm przemówił 
w całej pełni do ludzi dzisiejszych. Uczyć ich, w jaki sposób cud 
sztuki zdolny jest przetworzyć w piękno przeciętną lub najlichszą 
bodaj rzeczywistość, oto jedno z zadań krytyki wobec Fredry. Ale 
wmawiać w dzisiejszego widza, w młodzież zwłaszcza, że ciemnota 
i łajdactwo w kontuszu - byle podlane bigoterią - są poczciwością 

i cnotą, że są „królewskim blaskiem przeszłości", to znaczy wyzy
wać jej krytycyzm, którego w stworzonym niebacznie nieporozu
mieniu łatwo pada ofiarą dzieło poety. A znów jeżeli się to uda 
wmówić, to tym gorzej ... 

Tadeusz Żeleński (Boy) 
Fragmenty „Obrachunków fredrowskich", Warszawa 1934. 



Śmieszy nas człowiek udający kogoś, kim naprawdę nie jest; 
wykonujący uparcie czynność, która w istocie jest mu obca. I co 
niezbędne dla efektu śmieszności - robiący to bez cienia dystansu, 
z pełnym zaangażowaniem i poczuciem wewnętrznej prawdy. Jest 
to i teatralne, i naturalne, i komiczne zarazem.* 

Żywioł komiczny wyzwala się w przebłysku iskry, w jednej decyzji, 
która ciągnie za sobą lawinę innych, uwalnia mechanizm, choć 
sama bierze się z przypadku, często jest igraszką losu. Scena staje 
się statkiem szaleńców. Przypadek jest tym, co boskie w życiu, 
a teatr może to pokazać.* 



Jarosław Marek Rymkiewicz: 

I wszyscy oni tacy są u Fredry. Prawie wszyscy. Razem cnotliwi 
i występni, źli i dobrzy, mądrzy i głupi, odrażający i sympatyczni. 
Papkin: nędzny kłamca, tchórzliwy łotrzyk, niebywale śmieszny. 
Papkin: biedny mitoman, wzgardzony amant, smutny kolekcjoner 
motyli. Gucio: czuły kochanek, rozkoszny birbant, uroczy lekko
duch. Gucio: cyniczny gracz, magnetyzer panienek, cham zasypia
jący w obecności dam. 

Postaci Fredry są jednak takie, a nie inne - takie, jakie są, z woli 
Fredry. Jeśli są chciwe i pyszne, to są chciwe i pyszne z woli Fredry. 
Jeśli są uczciwe i szlachetne, to są uczciwe i szlachetne z woli Fred
ry. I Fredro promiennym uśmiechem i cudem sztuki nie przemie
niał i nie przetwarzał brzydoty w piękno. Bo gdyby przemienił 
i przetworzył, to tych, mówiąc słowami Boya brzydactw nikt by 
już w jego komediach nie odnalazł. A o tym, że świat w tych ko
mediach przedstawiany jest pełen brzydoty, dowiedział się Boy od 
Fredry. O tym, że jest piękny, także od Fredry. O tym, że Cześnik 
jest łajdakiem, od Fredry. O tym, że Cześnik jest poczciwym szlach
cicem, też od Fredry. Więc co najwyżej możemy powiedzieć, że 
Fredro przedstawiał swoje postaci zarazem jako piękne i brzydkie. 
Ale różnicy między światem przedstawionym, a oceną tego świata 
w komediach Fredry nie ma, bo być jej nie może. Dzieło literackie 
- każde dzieło - jest bowiem tożsame z sobą. Znaczenie tego, co 
przedstawione, jest zawarte w tym, co przedstawione. To pierwsze 
znaczenie, które nadał tym postaciom Fredro, wciąż jest w nich, 
w tych postaciach, obecne. Jest od tych postaci - od tego co 
przedstawione - nierozłączne. I nie d'a się tych postaci tak podzielić: 
na to co znaczą, i na to, kim są. 

* 
Jakie bądź były mej myśli natchnienia, 
Zawsze jednakże aż przez dno sumienia, 

Czysty ich płynął zdrój; 
Karciłem nimi zuchwałą głupotę, 
Kochałem nimi święcie prawdę, cnotę, · 

Współbraci i kraj mój. 

Stary śpiewak (1855) 

Jeśli ktoś powiada, że kochał cnotę, to pewnie nie godzi się 
mówić, że to w wierszu powiedziane, a przeto niewiarygodne. 
Chyba naprawdę kochał cnotę. A kochając cnotę, uważeł, że cnota 
jest zagrożona. Przez kogo? 

Stary Fredro zwraca się w Zapiskach starucha przeciw wszystkim. 
Oskarża wszystkich i szydzi ze wszystkich. Oskarża tych, co wywo
dząc się ze szlachty, szlachtę zdradzili i stali się nihilistami. Oskarża 
inteligentów, którzy istniejąc dzięki szlachcie, szlachtę obrzucają bło
tem. Oskarża szlachtę, która daje się prowadzić inteligencji, a nie 
wie czego chce i dokąd idzie. Oskarża demokratów i nihilistów, że 
mają najniższe intencje: chcą się dorobić, nakraść, zabrać wszystko 
tym, którzy mają więcej, a to z zawiści, zazdrości, nieugaszonej 
żądzy posiadania. Wszyscy są tyle samo warci: „ideolog spłodził 
demokratę, demokrata demagoga, demagog komunistę, komunista 
nihilistę". Podobnie ocenił Fredro swoją epokę w wierszu Odludek, 
napisanym w roku 1870. Jest w tym Odludku wspaniały dwu
wiersz mówiący jakby nie tyle o epoce Fredry, ile o całkiem innej 
epoce: tej która wydała dzieci-kwiaty i Mansona, Barbarelle i Me
chaniczną pomarańczę. Warto go więc zacytować: 

Każdy dzisiaj w Chrystusie nazywa się bratem, 
A każdy dla rozrywki gotów zostać katem. 
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Kto to napisał? Fredro czy Miłosz, jakiś nowy Traktat moralny 
układający? 

Granica oddzielająca dobro od zła stawała się dla starego Fredry 
- przynajmniej niekiedy - jakby niewyraźna. I jakby nie był on 
w stanie tej granicy wytyczyć. Dlaczego? Dla tych samych powo
dów, dla których nie mógł odgraniczyć wyraźnie dobra od zła, 

pisząc Męża i żonę. Zapiski starucha otwarte są notatkami, w któ
rych Fredro z wściekłością stwierdza, że najstraszniejszy wedle nie
go z sześciu grzechów współczesnego świata pleni się najbujniej. 
Ten grzech, to fałsz. Więc są poczciwi ludzie? Fredro wciąż się 
jeszcze upiera: są. Ale jeśli wszystko przeniknięte jest fałszem, a ży
cie jest grą, to kim są ci, \dórzy biorą udział w tej grze? Kim jest 
człowiek? „Człowiek zwykle jak orzech włoski - ma trzy łupiny, 

a jedno ziarnko: fałsz, złość, chciwość - i Ja". Czym jest człowiek 
w istocie swojej? „Bóg stworzył człowieka egoistę, a człowiek odział 
się w hipokryzję. Takim był i takim będzie od początku do końca 
świata". Jeszcze raz zacytujmy fragment z Zapisków starucha. Ta 
notatka ujawnia fundamentalną zasadę wszystkich przekonań Fred
ry: etycznych, społecznych, estetycznych: „jak było tak jest na tym 
świecie: ani gorzej, ani lepiej. Ruch tylko, zmiana kształtów". 

Żądali od niego, żeby stał się kimś innym: żeby w romantycznego 
przeobraził się poetę. A on wiedział, że jeśli ma wyrazić ducha 
czasu, duchowi czasu ulec mu nie wolno. Żadali od niego, żeby 
narodowym był pisarzem: żeby wiernie wydawał treść życia naro
du. A on im powiedział, że szlachta, która tym narodem była, 
niebawem już skona, więc ten naród całkiem innym stanie się 

narodem. 

Jarosław M. Rymkiewicz 
Fragmenr; ksziążki Aleksander Fredro jest w złym humorze, Warszawa 1977. 

,, 

Śmiech jest poza dobrem i złem, oczyszcza. Jest wartością samą 
w sobie, choć niczego nie nazywa, niczego nie porządkuje. Coś 
jest albo nie jest śmieszne. Komizm uruchomiony na scenie powi
nien ujawniać względność rzeczy*. 



Ten świat ma swoją ofiarę, którą jest Papkin. Papkin próbuje 
w nim znaleźć miejsce dla swojej wyobraźni, fantazji. Wepchnięty 

w jego tryby, podlega wprawdzie przymusowi jego reguł i przymu
sowi jego szaleństwa, ale zarazem to właśnie Papkin ten świat 
demaskuje.* 

*Z rozmów wokół sceny, zebrał J. Nowara. 

/ , 

Juliusz Kleiner: 

Funkcję Papkina w budowie Zemsty stanowi skupienie i dopro
wadzenie do skrajności żywiołu komicznego. Rola taka w tradycji 
teatralnej była znana, przypadała wesołkom, błaznom. Postać tego 
rodzaju czasem jest tylko narzędziem dla produkowania żartów, 
dowcipów, gestów komicznych i śmiesznych sytuacji i pozbawiona 
bywa nieraz wszelkiej samoistnej logiki losu i charakteru. Czasem 
- jak np. Grabiec w Balladynie - ma częściowo konstrukcję kon
sekwentną indywidualnej postaci, częściowo zaś przełamuję tę kon
sekwencję osobistą, by stać się tylko narzędziem dla wprowadzania 
dowcipu, satyry, groteski, dla wywoływania śmiechu . Papkin wy
dawać się może marionetką stworzoną celem rozśmieszania, au
tomatem śmieszność produky.iącym. Ale Fredro, niezrównany twór
ca ludzi żywych, uczynił i tego potomka żołnierzy-samochwałów, 
śmiesznie tchórzliwych i kłamiących bezczelnie, człowiekiem ży
wym, o istotnej logice wewnętrznej. 

Papkin jest faktorem, którego panowie ze szlachty używają do 
załatwiania spraw różnych, jak używali często żydów-faktorów. Ale 
to faktor wyższego typu, do specjalnych poruczeń, bo ma zalety 
pewne - i pracodawcy jego, chociaż go dosyć postponują, przy
znają mu owe zalety. Jest obrotny, ruchliwy, giętki, posiada dar 
płynnego słowa, pomysłowość i coś w rodzaju talentu literackiego 
związanego z literacką kulturą. Ma świadomość nadmierną, mega
lomańską swych plusów - i kompleks niższości", wywołany w nim 
przez nędzę życia i pzrez pogardliwe traktowanie, tłumi rekompen
satą, na której stworzenie pozwala mu wyobraźnia. Buduje sobie 
świat fikcji - i w tym świecie żyje na podobieństwo dzieci, zwłaszcza 
wątłych, nie mogących innym dorównać, i uciekających w sferę 
jakiejś baśni o własnej osobie. On nie tylko innych pragnie olśnić 
kłamstawami, on sam w nie częściowo wierzy (chociaż ma poczucie 
realnych stosunków i umie je ocenić - i wtedy jednak deformując 
je chętnie). W świecie fikcji swoich jest dziedzicem fortuny wielkiej, 
wojownikiem sławnym i rozrywanym przez kobiety kochankiem. 



Taką logiką osobistości dziwacznej, a jednak możliwej i prawdzi
wej, uprawdopodobnił Fredro rolę, którą mu wyznaczył w kome
diowej parodii romansu rycerskiego. Obdarzył go - sparodiowaną 

pełną biografią romantycznego rycerza: w akcie pierwszym swat 
i wojownik, w akcie drugim kochanek rycerski, w trzecim poseł, 
w czwartym bohater umierający. 

Papkin, który nazwisko swe może nie tylko „papie", tj. gębie 
i „papce" zawdzięcza, lecz równie komicznej postaci papuziej Pa
pagena z głośnej, także we Lwowie i Warszawie popularnej opery 
Mozarta Die Zauberflóte (Flet czarodziejski), marzy (podobnie zno
wu jak Papageno) o miłości - i w swoim świecie fikcji przeżywa 
romans z Klarą. 

Czy o fikcję idzie - czy też o śmieszne i nierealne, ale istotne 
plany matrymonialne? 

Jeśli ktoś w ciągu słuchania aktu I sądził, że nieobojętne dla 
akcji plany zachwyconego sobą i swym śpiewem Papkina znajdują 
wyraz w zapowiedziach: „ Jemu [Cześnikowi] oddam Podstolinę, 
Malowidło nieco stare; Sobie wezmę śliczną Klarę'' - „I zapewne 
do mnie powie, Gdy mu zdobycz mą przedstawię: Niechaj Klara 
twą zostanie" - to światło należyte rzuca na uczucie dzielnego 
wojownika rozmowa z Wacławem w akcie II. Gdy się dowiaduje, 
że „w swym jeńcu ma rywala", nie jest mu to miłe, ale w zamian 
za sakiewkę gotów rywalowi dopomagać i od jakiegokolwiek przy
gnębienia wydaje się daleki; a jeżeli w scenie IX będzie Wacławowi 
tylko połowicznie się przysługiwał, to dlatego, by Cześnik nie miał 
do niego pretensji. To zaś właśnie, że po wyznaniu Wacława, świa
domy chyba przewagi „rywala", oświadcza Klarze miłość, mówi 
o niezamąconym dalszym snuciu fikcji romansowej i każe jego za
pał traktować na równi z opowiadaniami o tryumfach rycerskich 
i erotycznych jako granie przeżywanej komedii. 

Juliusz Kleiner 
Fragmenty artykułu pt. „Commedia dell'arte w Zemście a spór o datowanie akcji", 

pomieszczonego w tomie O Krasickim i o Fredrze dziesięc rozpraw, Wrocław 1956. 
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