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PRO MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek, 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem... nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić zostałem poetą. 
- Poetą!.„ Tam do licha!„. To, Panie, nie żarty! 
Byłżeś przynajmniej silną nauką podparty? 
Ach gdzież tam!. .. byłem sobie ot, szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj!. .. Żegnając rodzicielski dworzec, 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiednia od grod;,i do grodu; 
Z sześciomiesięcznym niewoli popasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego, kiedy w malignie zasnąłem; 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 
Oczywiście, komedię, której bez nauki, 
A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgać rady ... ale na me nogi: 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc karnym czołem, 
Tak czy tak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 
U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszałem zapałem; 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Że podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 
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Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostroku~y, 
Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 
Dał wyr ok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!. .. 
Nie wiedząc wreszcie, jak poprawić sobie, 
Z najmędrszym gramatykiem skromny układ robię: 
Darowałem mu pisma, ażeby poprawił, 
Potem wydał ... a sobie wawrzyny zostawił. 
Mędrzec wziął, co chciał. A musiałem bez swatów 
Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 
Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 
Trzeba było jeść diabła, aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym derknął zaraz w pierwszej dobie, 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 
W lwowskich tylko, jak mówią, i pies nie zaszczekał, 
Ale nic nie straciłem, żem kilka lat czekał. 
Bo jakiś minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Źlem pisał - zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia; 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 
Nie mogłem poj ąć, czy rada, czy zdrada, 
I zrozumiałem tylko. że milczeć wypada, 

Nareszcie pojąłem, 
Ze słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wołem; 
A mówiąc między nami, szczerze wam udzielę, 
Ze moich piosenek były niezbyt głośne trele; 
Udając więc fantazję przed grożącą kozą, 
Napisałem komedię, lecz tym razem prozą, 
A napisawszy jedną, po szczęśliwym połogu, 
Do dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 
Ale już teraz piszę tylko dla szuflady, 
Bo pcchwałom nie wierzę ... Za późno na rady. 
A teraz to Pro memoria spisuj ę dokładnie, 
Aby niezbyt gwizdano, jak kurtyna spadnie. 

ALEKSANDER FREDRO 

CIĄGLE FREDRO 

Aleksander Fredro od dobrych stu lat uchodzi za naJwię
kszego, może jedynie naprawdę wielkiego komediopisarza pol
skiego. J edni nazywają go polskim Molierem, inni polskim 
Goldonim, a jeszcze inni dla wydobycia szczególnej aury poe
tyckiej jego komedii uciekaj ą się do nazwy polskiego Musseta. 

Już samo zestawienie tych nazwisk wskazuje, że w popular
nych porównaniach chodzi raczej o rangę pisarską Fredry 
w teatrze światowym niż o charakter jego twórczości. Ci z kry
tyków i badaczy, a było ich w Polsce sporo, którzy wzięli na 
se1"io ~o p orównanie i usiłowali zbudować na nim wiedzę o ko
mediopisarzu, ponosili klę=:kę . Icc1 przeciwnikom ogromnie ła
two przychodziło wykazywać, że podobieństwa są znikome, róż
nice zaś ogromne. Wiekowe spory o to, kogo Fredro najbar
dziej przypomina wyrazem twarzy z wielkich dramaturgów, 
przyniosły mimo wszystko jakąś korzyść. Pozwoliły stwierdzić, 
że posiada on swoją wiasną oryginalną fizjonomię twórczą. Oka-
2'lało się w końcu, że nie można pokazać go prawdziwie ani 
w peruce Moliera, ani w romantycznym płaszczu Musseta. 
Sądzono przez długi czas, że najbardziej do twarzy będzie Fre
drze w tradycyjnym ub iorze polskiego szlachcica - w żupanie, 
w konutszu i przy karabeli. Takiemu rozumieniu jego dzieła 
sprzyjała polityczna dola albo r :1czej niedola Polski. Od Fre
dry domagano się jeszcze za życia, aby stał się piewcą jeśli 

już nie nieszczęść narodu, to przynajmniej jego cnót. Było to 
jedną z przyczyn zatargu pisarza z opinią, publiczną i jego obra
żonego milczenia. 

Po śmierci, rzecz prosta, nie pytano go już o zgodę . 

Jego dzieło, iskrzące się od przedniego i dosyć dla natury 
ludzkiej bezlitosnego komizmu, wciągnięto do „słl,lżby narodo
wej". Kazano mu pełnić obowiązki stróża i. obrońcy narodu, 
któremu odebrano wolność i zamierzano także odebrać język 
i historię. Odpowiednio wi~c namalowano imaginacyjny por
tret poety. Dla paru pokoleń Polski podbitej i podzielonej Fre
dro wyrażał te cechy narodowe, któ.re pozwalały zach.ować wia
rę w przyszłość: polski szacunek dla cnót narodowyc~ polską 
fantazję wojenną, polskie prŻywiązanie do .ziemi i p()lsk~e po
czucie honoru. Jedni powiadali, że przedstawiał ta~i ~wiat, jaki 
widział z siodła kawaleryjskiego konia, inni - że tak~ jaki wi
dział z ganka ziemiańskiego dworu. W. jednym i drugim wy
padku widok byłby swojski ale nie rozległy. Ten imaginacyjny 

Teatr oswaja z występkiem, karcąc tylko jeg'o 
śmieszną stronę. 



portret pl.sarza dotąd jeszcze mozna zobaczy6 w domach UcM.a 
nych polskich i również - niestety - w bibliotekach za gra 
nicą. 

Nie pozostaje to bez wpływu na europejskie losy Fredry. Ta 
opinia wiąże go w sposób łatwy, bo na zasadzie pochlebstwa, 
z losami narodu, któremu los na ogół pochlebstw skąpi. Pochleb
stwo ma jednak krótkie nogi. Na takich nogach nie można 
pójść w szeroki świat i dotrzeć do sztuki powszechnej. Fredro 
w kontuszu, pełen sarmackiej rubaszności, nie bardzo może li
czyć na zainteresowanie w nowoczesnym świecie, gdzie cieka
wość dla form i spraw przebrzmiałych i to na dobitkę złego -
form i spraw polskich, jest bardzo nikła. Tylko, czy to praw
dziwy Fredro? 

To pytanie można było postawić w Polsce dopiero wtedy, 
kiedy zmieniły się gruntownie warunki polityczne jej bytu. 
Spory o prawdziwego Fredrę wybuchły po pierwszej wojnie 
w niepodległym państwie polskim. Zaogniły się jeszcze po dru
giej wojnie. Nowe poglądy na poetę wyraziły się nie tylko 
w opiniach J:trytyków i wiadomościach badaczy, ale i w spo
sobie odmiennego traktowania komedii Fredry na scenie. W la
tach 1949-1955 Fredro przeżywał w teatrach polskich praw
dziwy renesans. Nigdy dotychczas nie grywano go tak wiele . 

Ten niespodziewany sukces zawdzięczał w tych latach w du
żej mierze słabości urzędowej literatury dramatycznej. Był to 
niemal jedyny głos ludzki, przy tym głos pełen mądrego hu
moru. 

Nie na tym jednak polegał prawdziwy renesans poety. Fr.i
drę spotkała przygoda, która się zdarza tylko największym. 
Coraz wyraźniej zaczął występować jako pisarz dotąd niezna
ny. Przy usuwaniu patriotycznego werniksu z portretu Fredz:y 
wystąpiła całkiem nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaJe 
się do niej utarte określenie „poczciwy". Prawdziwa twarz 
Fredry uder:ta olśniewającą inteligencją, głęboką mądrości~ 
i trochę smutnym uśmiechem, kwitującym błahość ludzkich 
spraw i namiętności. .. Jeśli nie maluje się w niej cecha najisto
tniejsza poety, jego geniusz komiczny, to dlatego, że tej cechy 
na ogół nie mógł wyrazić żaden portret. 

Fredro napisał - niestety - aż trzydzieści pięć kome~ii. 
Nie we wszystkich jego geniusz objawił się z jednakową siłą. 
Nie wymagajmy jednak tego od poety, skoro nie wymagamy 
podobnej doskonałości od jego zn~kom~tych k~legów c~~szących 
się światowym podziwem. Istotnie, w1ększośc komedu Fredry 

W rozmaitych społeczeństwach rozmaite są poj~cia co złe, 
a co dobre. A jednak między złem a dobrem Jest zawsze 
różnica. 

ma charakter równie staroświecki jak większość komedii Gol
doniego i byłoby błędem domagać się dla nich ciekawości poza 
własnym narodem pisarza. Przynajmniej jednak kilka jego ko
medii osiągnęło tę doskonałość, która pozwoli im liczyć na za
jęcie pozycji uniwersalnej. Wydaje się, że pozwolą one w pełni 
poznać jednego z największych i - uważam - jednego z naj
bardziej tajemniczych artystów. Dzisiaj już zaczynamy dos
t rzegać, że nowa twarz Fredry mieni się bogactwem uczuć 
i myśli, jakiego mało kto dotąd się spodziewał. 

Rozumniejsi krytycy zsadzili Fredrę z konia i odpasali mu 
ułańską szablę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tego gan
ku we dworze, skąd widok rozciąga się tylko do lasu na ho
ryzoncie. Otwieramy przed nim - z całym szacunkiem! -
drzwi do domu, gdzie mieściła się jego pracownia. Juliusz Kos
sak, także malarz koni, zostawił portret Fredry stojącego przy 
pulpicie do pisania. Wskazał, zapewnie mimo woli, właściwą 
drog~ do poznania poety. W pracowni pisarskiej Fredry mieści 
się ten skarb ogólnoludzki, który możemy ofiarować kulturze 
światowej. 

Myślę, że jeszcze nie dzisiaj. Sami zaczynamy dopiero od
krywać Fredrę. Nie stać nas jeszcze na sąd, który moglibyśmy 
zaproponować wiedzy o sztuce nie tylko polskiej. Tymczasem 
zbierajmy wiadomości dla takiego sądu, który rozstrzyga o przy
należności do twórców miary najwyższej. 

BOHDAN KORZENIEWSKI 
„Pamiętnik Teatralny" Nr 2/1958 r. 

Złe od dobrego łatwo rozróżnić, byle chcieć. 

' 
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KOMEDIA POLITYCZNA CZY KOMEDIA CHARAKTERU? 

„Rewolwer" zalicza się do sztuk tzw. „drugiego debiutu" 
Aleksandra Fredry, powstał w 1861 roku po kilkunastoletnim 
okresie milczenia pisarza, spowodowanym atakami na jego oso
bę i jego twórczość. Jest sztuką niewątpliwie mniej znaną 

w imponującym dornbku autora „Zemsty" i dość rzadko wy
stawianą na scenach. Jest wreszcie smutnym przykładem jed
nostronności i nieporozumień w komentarzach krytycznych. 
Trudno bowiem znaleźć drugą sztukę Fredry, nad którą by 
w sposób tak jaskrawy zaciążyło myślenie historyczne. I to 
już od pierwszej prezentacji komedii, we Lwowie w 1887 roku. 
Wtedy właśnie przypięto utworowi etykietę komedii politycz
nej. Dlaczego? 

Fredro pisał swoi,ą sztukę w okresie dość brzemiennym 
w wydarzenia polityczne. I choć akcję utworu umieścił w księ
stwie Parmy, wszyscy wcześni komentatorzy dzieła uznali to 
za podyktowaną względami cenzuralnymi mistyfikację. Zywa 
pamięć „policyjnego terroru" po Wiośnie Ludów oraz udział 
autora w jej wydarzeniach zdeterminowały w oczach lwow
skich recenzentów odbiór sztuki. Zrobiły z niej utwór sensu stri
cto polityczny o spłeczeństwie galicyjskim szóstego dziesięciole-

Nie ma większej radości dla głupca, 
jak znaleźć głupszego od siebie. 
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da XIX wieku. Późniejszym opiniodawcom wpadł w ręce 
obfity materiał pamiętnikarski rzeczonego okresu. Stąd w ko
mentarzach do „Rewolweru" raczą nas przejmującymi opisa
mi, które wystarczają do poznania historii Galicji tamtych lat, 
mało natomiast wnoszą do interpretacji istotnego sensu dzieła, 
żyjącego dziś bytem samoistnym. Podobnego historycznego 
myślenia nie ustrzegł się nawet Kazimierz Wyka, gdy w 1958 
rnku pisał „Wstęp" do „Komedii serii drugiej" A. Fredry 
(nota bene często cytowany w programach teatralnych). A po
tem już wiadomo: wszyscy jak za paniq matką powtarzali 
takie lub inne sądy o „polityczności" sztuki. 

Fredro i poliytka? Ależ tak! Jako poseł do sejmu, animator 
licznych projektów społecznych, żołnierz, dowódca i publicysta 
był politykiem. W życiu, nie w sztukach. Bo trzeba bardzo 
mocno naciągać interpretację „Rewolweru", by zobaczyć 

w nim „terror i p e licyjny ucisk'', „ciemnotę stosunków politycz
ńyćh" i „grę automatów ludzkich", kukły miotające się po 
scenie " i „po~iure zło". Nic takiego tam nie ma! Nie ma też 
żadnych ost; ych starć ideowych, politycznych racji i progra
m6w. Jest tylko swoista atmosfera zagrożenia i strachu, która 

Pomoc bratnia - duża matnia. 

• 
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"""'"-"" ~..iroria 1tu.1·r,arę w jego poczynaniach. I jest cała galeria 
barwnie odmalowanych postaci, a ich rodowód sięga niekiedy 
wcześniejszych utworów Aleksandra Fredry. 

Na przykład taki baron Mortara. Wiele cech łączy go z Pa
nem Geldhabem i Łatką z „Dożywocia". Wszyscy trzej kocha
ją i;ieniądze, są dorobkiewiczami. Bohater „Rewolweru", podob
nie jak Geldhab, dba o pozory uczciwości. Tak samo jak Łatka 
jest lichwiarzem. Ale został już przeniesiony w inny czas -
w epokę rozwoju kapitalizmu. Stał się notablem, ma biuro, 
sekretarza, totumfackiego Barbiego - kogoś w rodzaju „agenta 
handlowego". Razem tworzą niemal instytucję dbającą o in
teresy barona. A inne postacie: Pamela, jak gdyby dalsze wcie
lenie przebiegłej Podstoliny z „Zemsty", „krętarz" Paroli, Ne- · 
gri, farbowany rewolucjonista, no i wspomniany Barbi mogłyby 
się znaleźć w rzędzie bardziej udanych typów komediowych 
Fredry. Gdyby oczywiście nie tendencyjne i utrwalone spolecz-

Ile kto ma cierpliwości, tyle ma mądrości. 

nie interpretacje, śptoWcidżaJące Wśzy~tkich d6 wymiarJw ·ttu:. 
kieł. 

Akcja „Rewolweru" nie ma bezpośrednio nic wspólnego z po= 
licyjnym uciskiem panującym w Parmie alias Galicji1 ale wy
wodzi się z głównej cechy barona Mortara - miłości do pienię
dzy, Ten chciwiec, a jednocześnie wielki tchórz i oportun.ist1t 
dowiedział się, że jego przyjriciel kapitan Monti, którego ota
cza opinia rewolucjonisty, odziedziczył znaczny spadek. Za
pragnął przeto ożenić się z jego córką Otyldą. Dla miłego gro
sza. Ale do akcji wkroczył rewolwer, przysłany przez Montego 
baronowi. Broni mieć nie wolno, bo zakazała policja, wszędzi~ 
pełno konspiratorów i policjantów. Konsekwencje przerażające. 
P rzyszły teść mocno podejrzany, a pieniądz miły sercu - m11-
śl i Mortara, lojaliJta. Jak się u licha pozbyć rewolweru? .co to 
wszystko ma znaczyć· ? 

Tak się rysuje konflikt zasadniczy. Rozkręca on działanie 
innych postaci sztuki, z których spora grupka ma do wygrania 
własne, krzyżujące się interesy: finansowe, małżeńskie Zub 
obydwa nara o. A postacie? „Sztuka w sztukę matacze, tchórze, 
oportuniści" - pięknie i dosadnie podsumował je Stanislaw Pi.
goń. 

Intryga piętrzy się na intrydze, wprowadzając coraz to no
we humorystyczne sytuacje, aż rzecz cała zakończy się Fre
drowskim happy endem o tyle ważnym, bo wnoszącym istotne 

Miłość bez pieniędzy ,wrota do nędzy. 



·treści interpretacyjne. Owo szczęśliwe zakończenie komedii do
prowadzi wszystko do porządku: do zapowiedzi dwóch ślubów, 
pojednania, zdemaskowania niektórych charakterów i ... zdema
skowania rzekomej „polityczności" utworu. Oto bowiem okaże 
.<' ;li', że spiski, stany oblężenia, poli:::yjny terror i intrygi konspi
~atorów, o któ rych się w „Rewolwerze" tyle mówi, a przed któ
rymi Morta7 a drżał jak liść, istniały bar ziej w jego wyobraźni 
~iiż w 1·zeczywistości . Były w dużej mierze majakami i obsesją 
jego płochliwego charakteru . I cala komedia okaże się najzwy
klejszą w świecie komedią charakteru . 

Pozostaje więc odpowiedź na pytanie, z czego i z kogo śmiał 
się Fredro w „Rewolwerze". Czy rzeczywiście sztuka ta była 
gc1·zk.im „wyznaniem wiary" nihilist y - jak sugerują ciągle 
zagrzebani w biografii pisarza historycy literatury? Odpo
wiemy krótko: śmiał się z ludzkich przywar. Jak zawsze. I kpił 
z całej sytuacji wyimaginowanego zagrożenia,na które bohate
rowie próbują zwalić wszystko. Nie na siebie. Dobrze to znana 
prawda w naszym społeczeństwie. A że śmiech Fredry tym ra
zem gorzki, humor kąśliwy i napastliwy, to już inna sprawa . 

St. F. 

Komedia wyłącznie tendencyjna nic nie nauczy, nikogo 
nie poprawi; więcej w niej złości niż prawdy. 

l~ 

NOTA O REALIZACJACH SCENICZNYCH „REWOLWERU" 

„Rewolwer" nie doczekał się ani druku ani realizacji sce

nicznej · za życia autora . W rok po śmierci Fredry 

22.02.1877, po sztukę sięgnął teatr lwov.'ski. W następnych 

latach wystawiły ją teatry: 

3.03.1887 r. 

28.01.1880 r. 

28.04.1895 r. 

26.05.1905 r. 

w Krakowie, 

w Poznaniu, 

we Lwowie, 

we Lwowie. 

Okres międzywojenny nie przyniósł żadnej realizacji ko

medii. Po wojnie, dopiero w 1962 roku, przypomniał jq Teatr 

Kameralny w Warszawie (premiera 6.12.1962 r.) Dalsze nie·· 

liczne realizacje „ Rewolweru": 

17. 11 . 1966 r. 

19.01.1969 r. 

6.05.1972 r. 

24.08.1974 r. 

26.02.1977 r. 

Teatr Ziemi Łódzkiej w Łodzi, 

Teatr im. Żeromskiego w Radomiu, 

Teatr Nowy w Zabrzu, 

Teatr im. Słowackie .Jo w Krakowie, 

Teatr Kameralny w Bydgoszczy. 

Źródła: 

St. Dąbrowski, R. Górski, 

„Fredro na scenie" , W-wa 1963. 

„Fredro na scenach Polski Ludowej", 

„Teatr" nr 15/1976. 
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