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Nadszedł

rok 1861. Fredro zbliżał się do siedemdziesiątki. Był schorowany
Dokuczała mu podagra i reumatyzm. Prawie nie mógł utrzymać pióra w ręce. Listy dyktował. Zdarzało się, że całe dnie spędzał w łóżku.
Kiedy wstawał, musiał wspierać się na kulach. W lwowskiej rezydencji Fredrów, w słynnym dworku na Chorążczyinie, goście bywali teraz rzadko, a
złe humory starego pana dawały się we znaki wszystkim domownikom. Córka
Zofia wyznaje, że nigdy nie była pewna reakcji „kochanego papy" i zawsze
drżała z obawy przed wybuchami jego gniewu. Starzec rozpogadzał się jedynie, dzieląc s zczęście swoich dzieci i słysząc szczebiot wnuków. Wówczas
„w dworku, Bogu dzięki, było wesoło i spokojnie". Ale strach przed „fiksacją papusia" nie usta wał .
W takim klimacie „domowej intymności" powstał „Rewolwer".
Aleksander Fredro, który po napastliwym artykule Sewe.ryna Goszczyń
skiego („Nowa epoka poezji polskiej" 1835), ponoć urażony stronn iczą
krytyką swoich najwybitniejszy<:h dziel. złamał pióro, teraz wrócił do „starego
nałogu" i najpewniej od roku 1855 pisał znów komedie, chociaż mimo
nalegań przyjaciół nie wystawiał ich na scenie. Przyczyn kilkunastoletniego
milczenia Fredry {zwalanie całej odpowiedzialności na Goszczyńskiego jest
ewidentnym uproszczeniem), a później decyzji pisania do szuflady trudno
ostatecznie dociec. Nie wystarcza tu oświadczenie sędziwego pisarza: „Mam
pi~ tomów nowych komedii, ale te nie ujrzą światła, aż gdy spoC'lnę w
grobie. Wtedy niech robią, co chcą; ani pochwał, ani krytyk już słyszeć nie
będę". Wynika stąd jedynie, że Fredro nadal żywił awersję do krytyki. Wątpli
we natomiast, czy miał świadomość obniżenia lotów. Zajęcia literackie traktował poważnie, a do dawnych i nowych płodów swojego pióra odnosił się
z jednakową miłością autorską. Pod koniec życia wiele czasu poświęcał porządkowaniu spuścizny
i obmyślaniu kształtu pośmiertnego wydania dzieł
wszystkich. O tym, że stale myślał o scenie, jako nieodległym przeznaczeniu,
na razie składanych do biurka, komedii, najlepiej świadczy właśnie „Rewolwer". Włoski kostium, świetnie zresztą dobrany, bo w Parmie spiski i policyjne represje wyznaczały rytm życia, miał zapewne odwieść cenzurę od
myśli, że w gruncie rzeczy kanwą polityczną komedii są stosunki krajowe,
a zwłaszcza galicyjskie po Wiośnie Ludów.
I tu dotykamy spraw tworzywa. Fredro na własnej skórze odczuł dotkliwie skutki Bachowskiej reakcji. Oskarżono go przec1ez o zdradę stanu, szykanowano z powodu uczestnictwa syna Jana Aleksandra w powstaniu wę
gierskim, strachliwi i małoduszni omijali nawet dom ojca banity. Córka Zofia
zanotowała we „Wspomnieniach": „Z jesienią (1852) przenieśliśmy się do Lwowp. __, stosunki zastaliśmy nie lepsze jak na wiosnę. Bano się może ko\mpromitować wobec coraz bardziej miłowanych Niemców - z rodziną banity. Dość, że jak ja odczuwa łam przycinki wcale niepolitycznej natury, tak
było coś, co i rodzicom dokuczało, bo było w domu smutniej prawie niż
i

zgorzkniały.

~odczas wo.jny węgi.erskiej" .. Jeszcze w roku · 1861, Fredro, chcąc wystąpić na

slub1e córki w strOJU polskim, przy karabeli, musiał się zwrócić do dyrekcji
policji . z następ~jącym pi~mem: „Niżej na podpisie wyrażony uprasza 0 pozwolenie noszenia karabeli". Od karabeli przypinanej dla ozdoby do rewolv..-e.ru-za~a1e~ki nie tak znów daleko. Może więc ta banalna sprawa była bezposredmm impulsem do napisania komedii o mechanizmach które sprawiają ,
że ludzie rriali stają się jeszcze mniejsi.
'
Bo niewątpliwie w „Rewolwerze" mamy do czynienia ze światem skarlałym, z lu~zk~ mierzwą, z kreaturami bez zasad moralnych, z osobnikami, dla
~tórych .p1eni~dz jest treścią i celem życia, a pojęcie honoru maską, osłania
Jącą naJpodleJ.sze intr~gi.. Tu każdy każdego chce oszukać, okpić, wywieść
w pole. Tu me ma m1łosci, przyjaźni i lojalności wobec drugiego człowieka.
Nawet z~kończ~nie nie łagodzi tego obrazu. Nicość do końca pozostaje nicoscią.
Ale Cl ludzie, albo raczej ludziki, żyją i zjadają się wzajemnie w nie~ra~dopodobnie_ ~usznej ~tmosferze, w ·warunkach narzuconego terroru, pohcyJnych zagrozen~ w paJęczej sieci podejrzeń, plotek, donosów. Historia z
re::'~lw~rem, kt~ra pokrzyżowała plany tchórzliwego barona Mortary, rzeczyw~sc1e Jest g:ozna. wa:ia. na moście, po trzech żandarmów w każdej bramie - to me są ~roJema barona, to potwierdzone przez Barbiego fakty!
Wobe~ wymow: takich faktów lęki, którym podlegają „figury" komedii są
;' duzym stopniu uzasadnione. Ujmując rzecz metaforycznie, można powiedzieć,
ze Fred~o wycelował swój rewolwer nie tylko w zło tkwiące niejako immanent~1e '-; .duszy człowieka, ale również, a może nawet przede wszystkim,
w okohcznosc1 stwarzające takiego, a nie innego człowieka. Ostrość widzenia
starego Fredry jest zd~miewając~. W „Rewolwerze" pokazał pisarz jeszcze, jakby
w s~ntet~c~n~m skrócie, mechanizm powstawania plotki, która, oczywiście, idzie
t~k Jakos, ze Jedna p.ani drugiej pani, ale gruntem mistyfikacji i odpodobnień są
menormal~e stos~~1 oparte na strachu, jako podwalinie konkretnego, i tu jed~ozn~czme zdefiniowanego, systemu polityczno-społecznego. Najlepszą ilustraCJą teJ tezy. są z.d~r~enia w parku, gdzie Mortara usiłował pozbyć się strasznego
rewolweru 1 pózmeJsze pogłosy niezręcznych usiłowań przestraszonego barona.
Sł~wem'. karykaturalne czasy pociągają za sobą karykaturalne zachowania
ludzkie. Kiedy pani Klara Salvandor, prosząc barona Mortarę o wstawiennictwo do podesty za aresztowanym mężem, przekonuje swego rozmówcę 0 niewinności uwięzionego, ten odpowiada:
Chętnie pani wierzę,
Ze nie; lecz sąd najsłuszniej wyrzeknie w tej mierze.
K Z ar a
Wszystko złość
Baron

Pozwól pani innego być zdania Sąd jest władzą, a władzę złość nigdy nie

skłania.

Baron

Jest w

błędzie„.

Klara

Przebacz pani,
Pozwolę sobie;

w tym
nie może

że wątpić

względzie

władza

być

w

błędzie.

Koło się zamyka. Przyznawanie racji władzy, tylko dlatego, że jest władzą,
jest naturalnie wyrazem asekuranctwa i życiowego oportunizmu Mortary. Ale
przecież taka postawa, przez taką władzę, była traktowana - i Mortara doskonale o tym wiedział - jako najdoskonalszy wzór.
Spodlony świat i mali, spodleni ludzie napawali Fredrę wstrętem. Nie
szczędził ·więc ciemnych banv dla obrysowania konturów znienawidzonej rzeczywistości.

I w tym miejscu należy zauważyć, że komediopisarz odwrócił się niejako od
swojej dawnej twórczości. W „Mężu i żonie·', w „Panu Jowialskim", w „ślubach
panieńskich", w „Zemście", w „Dożywociu" - by wymienić tylko najwybitniejsze komedie pierwszego okresu - Fredro dostrzegał rozliczne i niekiedy bardzo
groźne wady i przywary ludzkie, odsłaniał kulturowe i obyczajowe korzenie
nagannych zachowań, ośmieszał obłudę dobranej trójki Wacława, Elwiry i Alfreda, kpił dobrodusmie z gniazda Jowialskich, ze ślubów zapamiętałych czytelniczek sentymentalnych romansów, z płaczliwego Albina, z trzpiotowatego Gucia, z chełpliwego Papkina, natrząsał się z krewkiego Raptusiewicza i podstępnego Milczka, upuszczał krwi wszelkiego rodzaju Geldhabom i Łatkom, ale
ten świat, tę menażerię szlacheckich zawadiaków, awanturników, obiboków,
hulaków, łowców posagów - kochał. To był jego świat. Ten świat, który teraz
przenikał do pokoju starca w dworku na Chorążczyźnie, był mu zupełnie obcy. •
Mógł go opisać, zdefiniować, ale nie mógł pokochać. Z tej różnicy między komediami dawniejszymi a obecnymi Aleksander Fredro zapewne zdawał sobie
sprawę. Dlatego nie życzył sobie konfrontacji z publicznością literacką i teatralną. Wiedział, że ta publiczność zechce w nim widzieć kontynuatora, podczas
gdy on był już innym pisarzem.
W rzeczy samej, kiedy po śmierci Aleksandra Fredry w roku 1876, Komitet
Opiekuńczy udostępnił teatrom teksty dotąd zastrzeżonych komedii, w glosach
opinii nie było zachwytu. Z pewnym zażenowaniem i ogródkowa napomykano,
że stary Fredro nie dorównuje Fredrze młodemu, że zawodzi jako artysta, że
utwory wydobyte z szuflady nie bawią tak. jak tamte, znane od lat. Na ogół
nie rozumiano jednak, że wyrosły one z zupełnie odmiennych doświadczeń pisarza, a nawet z odmiennych tradycji literackich i teatralnych.
Grymasy profesjonalnych i nieprofesjonalnych sprawozdawców teatralnych
nie ominęły także „Rewolweru". Komitet Opiekuii.czy uznał tę komedię za „najsłabszą" z pośmiertnej spuścizny Aleksandra Fredry. Dzieje recepcji scenicznej
także świadczą o mniejszej popularności „Rewolweru" niż np. „Wielkiego czło
wieka do małych interesów" lub „Pana Beneta". Po lwowskiej prapremierze
w dniu 26 lutego 1877 roku i krakowskiej premierze w dniu 3 marca 1877 roku
teatr lwowski przypomniał go dopiero w 1901 roku, a teatr krakowski nieco
wcześniej, bo w roku 1895. Na scenę poznańską komedia trafiła w roku ł880,
zaś publiczność warszawska po raz pierwszy oglądała „Rewolwer" w roku 1907.
W tym ostatnim przypadku barierą nie do pokonania była cenzura.
Mieczysław Pawlikowski w roku 1877 tak pisał o tkance historycznej „Rewoiweru": „Były to orgie rozpasanej reakcji, gdzie z drżeniem zasypiał co
nocy najspokojniejszy nawet obywatel, nie wiedząc, gdzie się nazajutrz obudzi.
[„.] Ten Barbi. który ze zbytku lojalności swojej odwraca się ze zgrozą, ile
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razy obaczy brodatego człowieka; ten bankier, który otrzymawszy pocztą w prezencie od przyjaciela mniemany rewolwer, pamiętny następ s tw posiadania
zakazanej broni nie ma ani chwili spokoju, dopóki się nie pozbędzie
tego corpus delicti; ta kobieta, która dostrzegłszy niepokój, który nim miota, po;;ądza go o spiskowanie i pada przed nim na kolana, błagając, aby
nie narażał się na oczywistą zgubę; ta córka wpadająca w rozpacz z powodu, iż jej ojciec wezwany został do biura jednego 'z w y ższych urzęd
ników ; ten lud wreszcie, który w hojniejszym datku danym ulicznikom,
dla pozbycia się ich natręctwa, upatruje groźną demonstrację; to wszystko
takie prawdziwe, takie pamiętne dla s zczę ś liwych dziś mieszkańców Austrii".
Dla Pawlikowskiego, który za udział w Wiośnie Ludów, pozmał smak
więziennego chleba w
Opawie, .,Rewolwer" ' był literackim przypiskiem do
dziejów minionych i dlatego za s ługiwał na uznanie.
Inni krytycy nie dostrzegali już tego realistycznego piętna komedii. Gabriela Zapolska, omawiając lwowski spektakl z 1901 roku mi a ła poecie za
złe „quasi-wło s ką atmosferę " , oraz nierówność poziomu artystycznego sztuki.

Z PRÓB

Pisała:

„Często śmiech serdeczny przebiega wid o wnię, ale śmiech ten wywoływany
jest i podtrzymywany grą artystów raczej , jak s amą sztuką " .
Nie spotkał się też „Rewolwer" z aplauzem krytyki warszawskiej. Włady
sław Rabski wytykał komedii „brak prawdziwie komicznych postaci", niedostatki w konstrukcji fabuły i monotonię, a Jan Lorentowicz w ogóle uważał,
że sztuki nie należało wystawić, bo jak. pisał - „intryga w niej błaha, a co
gorsze, mdła i nudna".
Jakże wobec takich werdyktów czytać Fredrowski, „Rewolwer"
dziś,
z
perspektywy przeszło stulecia od jego prapremiery?
Na pytanie to odpowiedział Kazimierz Wyka, historyk literatury o absolutym słuchu artystycznym. W jego ocenie „Rewolwer" jest nie tylko doskonałym źródłem poznania tamtej, odległej epoki, ale przede wszystkim trafną
syntezą doświadczenia sędziwego pisarza, który potrafił przezwyciężyć przypadkowość historycznego detalu i odkryć mechanizmy ludzkich zachowań i ludzkich postaw, na które nie ma wpływu ani geografia, ani tym oardziej przemijająca postać świata. Było to zaś możliwe dzięki temu, że Fredro posłużył
się groteską, że „myślenie intrygą", tak charakterystyczne dla wcześniejszych
utworów autora „Zemsty", a znacznie osłabione w komediach pisanych „do szuflady", tu w „Rewolwerze" odżyło, naturalnie, „w sposobie przymiernym do
całej groteski".

podpisujemy się pod zdaniem Kazimierza Wyki, że pisarz, który
literaturze ojczystej „Rewolwer", gdyby nawet niczego przedtem i niczego
potem nie stworzył, ostałby się jako artysta godny zainteresowania. Ustawienie
go na jednej linii z późniejszymi mistrzami groteski, z Konstantym Ildefonsem
Gałczyńskim i Witoldem Gombrowiczem, nie jest przesadą.
A tak niezależnie od wszystkiego Fredrowski „Rewolwer" wymierzony jest
także w nas samych. I to może należy potraktować jako najlepsu; i:ekomendację komedii napisanej w roku 1861.

)

Chętnie

dał

Zdzisław Kozień

u
Anna Kujalowicz,

Zdzisław Kozień

Koordynator pracy artystycznej
MONIKA OMIATACZ
Kierownik techniczny
JERZY LUBAS
Kierownicy pracowni krawieckich
IZABELA WOJCIECHOWSKA
JÓZEF PODYMA
Kierownik pracowni perukarskiej
ANDRZEJ GRZYB
Kierownik pracowni stolarskiej
STANISŁAW BIELENDA
Główny

elektryk

WACŁAW ŻMUDA

Brygadier sceny
ROMAN BARCZUK
Prace malarskie
ALICJA GODEK
CZESŁAW MAZIARZ
Prace modelatorskie
MAJEWSKA
EWA BAZANIAK
WŁADYSŁAWA

Anna Kujalowicz, Zdzisław Kozień

Prace ślusarskie
TADEUSZ TRZNADEL
Rekwizytor
JUSTYNA MISTERGAZI
Swiatło

ANDRZEJ KASPEREK
Akustyk
ZBIGNIEW KRASNY
Kierownik Biura Obsługi Widzów
KRYSTYNA DZIADZIO
(tel. 322-52)
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW
tel. 320-01, 02 (centrala)

Wydawca

Anna

Kujałowicz,

Jacek Lecznar

P~STWOWY TEATR IM.
UL. TKACZOW A 7
Rze 712/84 A5 3000 0-2-234

WANDY

SIEMASZKOWEJ

W

RZESZOWIE
CENA 25

ZŁ.-

*

