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DLACZEGO „ZElVISTA"? 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

Bronisław Orlic:, 

To nie kokietery jna retor k a. Gdybv freclr \'
ska komedia weszła na afisz jako któraś z kol ei pr-e
miera naszej sceny, pYtanie byłoby zap wne i kokie
t ryjn e i retory zne. P rogramowo jednak inauguru
jemy historię wałbrzyskiego teatru .. Zemstą" . Dla
czego? 

P o części dlatego, że właśnie jeleniogórska pre
miera „Zemsty" v s ·er pniu roku 1D45, otworzd a 
kronik . dzi jów polskiego tea tru na olnym Śląsku. 
I warto chyba do pięknych tradycj i odwołać się 

w dniach dwudziestolecia. Ale przede wszystkim ze 
wzgl ędu n a nieprzemij a jące wal ory , jedn ej z niewie
lu w n aszym dram topisarskim dorobku sztuk, do 



których wraca si ę często i chętnie. I dlatego takż2, 
że mamy tu do spełnienia role; ważką społecznie. 

Przed trzydziestu z górą laty, z ckazji otwarcia 
Teatru „Ateneum", teatru proletariacbej dzielnicy 
ówczesnej Warszawy, wielki majster sceny polskiej 
Stefan .Jaracz wypowiedział słowa znamienn2: 

„W pracy artystycznej jaka mnie czeka w naj
bliższym roku, kierować się będę jedną tylko zasadą, 
która pozwala na wydobycie jak najvdększej sumy 
wartości artystycznych. · Żywe słowo aktora spełnić 
musi posłannictwo, do którego są powołani: teatr 
i aktorzy. ( ... ) Teatr należy uważać za miniaturowy 
obraz ż;vcia społecznego we wszystkich jego formach 
i przeja\.nlch. Dlatego też musi on być przekrojem 
rzeczywistości minionej albo współczesnej. Tutaj 
musi królować prawdziwa sztuka, twórcza myśl 

i twórcza praca. ( ... ) Chcemy być teatrem żywym, 
którego dynamika przenikać będzie w masy robot
nicze. Aktorzy i \\lidz w naszym teatrze stanowić 
muszą jednolitą całość." 

Słowa te, które nic nie stracily ze swej aktu
alności. stanowić będą artystyczne credo, w nieła t

w ej, codziennej pracy. 

~ 
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Z GŁOS O \V 

O ,.ZE MSC IE" I J E J A łJ T O R Z E 

SEWERYN GOSZCZYŃSKI (1835). 

Niejeden znakomity pisarz mógłby zazdrościć ie.i 
wziętości, jaką jednały sobie i w jakie.i utrzymują 
s ię jeszcze dotąd jego komedie; chociaż obejrzane 
na wszystkie strony, nie pokażą do niej żadnego 

prawa. „Złośli\ve bluźnierstwo - zawołają wielb~

ciele ; Weź je tylko i czytaj! .Jaki wiersz gładki, jaki 
dowcip! Potrzeba pękać ze śmiechu na każdej kar
cie!" Prawda, jest to jedyna zaleta, którą ludzie są
dzący z powierzchowności, bronić mogą komedię 

Fredra przeciw dzisiejszej krytyce, ale i ta nawet 
broń - jakże niedostateczna! Wiersz gładki w ogól
ności nie jest najwyższym poezji warunkiem, a co do 
Fredra, jego wiersz gładki jest to wymanierowanie 
języka trybem francuskim, bez oryginalności, bez 
indywidualnej barwy ... ( ... ) Nie dotknęliśmy jeszcze 
narodowości. Że komedie, pisane dla narodu , powin
ny schwytywać i wydawać treść. jego życia z właści

wej swemu powołaniu strony, na to się każdy zgodzi , 
kto przyzna, iż komedia nie jest dziecinnym cackiem, 
ale jednym z najdzielniejszych środków wychowania 
i ukształcania narodu. Że komedie Fredry nie odpo
wiadają temu celowi, że są nienarodowe, o tym k
p ie.i niż najdłuższa rozprawa, przekona odczytanie 
ichże samych. Nazwiska polskie nie sq tym samym 
co charaktery polskie; kilka osób, kilka scen naro
dowych ni2 rozleją barwy narodowej na wiersze 
czterech tomów; pasztet przysłów bez związku 

z charakterami i z całością dzieła, jest tylko słowni
kiem przysłów; miłosna strona narodu jest to rys 
jego kosmopolityczny - a to jest właśnie wszystko. 
co ma stanowić polskość komedii Fredra ... 

( .. Nowa epoka komedii polskie j") 
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ANTONI LESZNOlVSKI (1845). 

Wszystkie ostatnie prace Fredry celem. dążnoś
cią niżej stoją od pierwszych jego utworów. ( ... ) 
W „Zemście" przechodzi w ubiegłe czasy i podn'"' i 
przeszłości zasłonę, ale jak ją wystawia? Czy hon o
ru, wiary, cnoty wyrazicielką ją czyni? Uczy za
sługą poświęc nia. uzacnia ją i uszlachetnia? Czy 
zdobi ja kwiatem uczucia i poezji, czy przemawia 
przez nią do naszej duszy, czy trafia do najskryt
szych tajników r.aszego serca, czy obrazem jej CZ)'

nó\v wskazuje n am n a tor pra y i do naśladowania 
zachęca ·J Nie , Fredro się śmieje, ujemną j ej stron~ 
wskazuj e, uj emny kolor i myśl w dziele swoim 
wyraża. Nigdy nie zgodzimy si z autorem na sta
nowisko jakie obrał. Nigdy nie przyjmiemy zasady, 
na której oparł swoje dzieło . ( ... ) Ogólne nasze zdanie 
jest, że „Zem sta" (jest) bez pretensji do komedii 
wyższego rzędu .. . 

(„Ga zeta Warszawska' ' nr 282, 24.X.1845) 

STANISŁAW TARNOWSKI (1876) . 

Jeśli postacie są \viernymi a pięknymi typami 
natury tego na rodu , do którego należą , jeżeli w pO\';
szechności swojego położenia i mierze przeciętnej 
swoich natur mają niezwyczajny urok patetyczny, 
jeżeli k ażda z nich jest nie wielkim i patetycznym, 
ale wdzięcznym i ympatycznym ideał em: wtedy 
komedya daj e więce ,i niż winna, dotrzymuj e więcej 
niż obiecuje, wtedy wkracza już w sferę poezji. ( ... ) 
W tej sprawie o mur graniczny stają obok siebie 
i walczą d 1,1a główne rodzaje polskiej natury, dwa 
kierunki powołania i życia, nawet dwa stopnie spo
ł ecznego połcż nia . („ ) Kiedy Cześnik za młodu żvl 
hucznie, sejmikował i próbował dobroci swoich r · ż
nych k arab 1 p rzy wyborach lub pojedynkach, a n ie
przyjaciół n a \ ojaczce , młody Milczek patrzyl n a 
niego jak n a ziemskie b óst wo u przywilejowane , ob
sy an e wszystkimi darami fortuny i p ytal , czemu 
to n ie ja". 

( „Kom ed y Ale an dra hr. Fredry. Trzy odczyty pu
b l i :m e" ). 
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STANISŁAW KOŻMIAN (1876). 

Komedia Fredry jest zabawną i uczciwą, bawi 

a nie burzy, rozwesela a nie psuje, karci a nie waś

ni , i to nadaje jej drogocenne społeczne znaczenie. 

( ... ) Skromny i niebogaty teatr polski pozostał dotąd 

dzięki Fredrze, uczciwym. Uczciwość i moralna 

wyższość teatru Fredry nie najpośledniejszymi są 

jego laurami. Należał on do tej silnej i zdrowej ,ge

neracji, która umiała nie być nudną , pozostając ucz

ciwą i zacną; najwyższy to stopień artyzmu, ale je

szcze większa zasługa moralna. Fredro jako kome

diopisarz był zawsze obywatelem. 

( „Aleksander Fredro" pierwodruk w „Przeglądzie 

Polskim" ). 

E GENI SZ KUCHARSKI (ok . 1920). 

„Czujemy i uświadamiamy sobie znakomicie, . 
w jednym i drugim (w Cześniku i Rejencie - przyp. 
nasz red. programu) pozostaje jakaś reszta, jakaś 

wartość donioślejsza, która nam mówi nie o tern 
co przemijające i znikome. ale o tern, co wieczne 
i żywe w człowieku , w narodzie, w dziejach. Cóż to 
jest za wartość? Jest to tęga szabla Cześnika i jesz
cze tęższa głowa Rejenta. Wychodząc z przedstawie
nia „Zemsty", nie możemy oprzeć się myśli , że ja
kikolwiek tam sobie osobiście jest Rejent czy Cześ
nik, jacykolwiek tam indywidualnie byli ci ludzie 
w przeszłości, Polska urosła z takich dwu sił i war
tości: z połysku stali w rękach takich rębaczy jak 
Raptusiewicz i z nieugiętej, żelaznej woli, skupionej 
w mózgach takich bajecznych głowaczy jak l\,lilczek. 

(„Wstęp do Zemsty' w Bibliotece Narodowej b.r.) 
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TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI (1934). 

.Jedną ze sztuk , w której ocenie zdarzało s!ę tych 
rozbieżności najmniej, hyla „Zemsta". Znajdowała 

ona łaskę nawet ongi u najsurowszych krytyków 
Fredry. A~e co do mnie widzę znowu w tej zgodnoś
ci pewne nieporozumienie. A mianowicie dlatego, że 
wszystkie niemal entuzjazmy krytyki podnosiły zwła
szcza moralne walory „Zemsty" jej atmosferę. Dla 
Pola w „ Zemście" na koniec przemówiła przeszłość 
narodowa". (.„) Sąd ten powtarza się wciąż w lite
raturze fredrowskiej. „Jedyna komedia Fredry -
stwierdza prof. Chrzanowski - która się kończy 

Bogiem i odzwierciedla obyczaj staropolski i dusz~ 
staropolską". I wszyscy grają w tę dudkę. ( ... ) Sztuka 
kcńczy się Bogiem? Trudno nie zauważyć, że gdy 
by nie „dwa posagi" Klary, sztuka nie kończyła by 
się Bogiem, ale nowym procesem wytoczonym prz 2z 
nieubłaganego Re.ienta. „Uczciwy obyczaj"? - te 
pieniactvva, gvvałty, fałszywe świadectwa , bałw -
chwalczy kult pieniądza; „obraz cnoty domowej" -
te szacherki z Podstoliną, która wędruje niemal 
z rąk do rąk, i w którą ojciec przez zemstę, chciw:::iś ć 

i pychę chce ubrać własnego syna? ( ... ) Wszystko to 
nasunęło mi jedną myśl. Uczynić sobie zabawę i od
czytać jeszcze raz tę uroczą - tak dobrze znaną mi 
„Zemstę", ale odczytać z nastawieniem wyłącznie 

życiowym, obyczajowym. („.) Czemu Cześnik miesz
ka w domu Klary? Nie chcę robić plotek, ale pode j
rzewam, że interesy Cześnika są mocno zaszłapan e . 

Inaczej czemuby on, beznadziejnie stary kawaler, 
tak kwapił się naraz do żeniaczki - wszystko jedn 
z kim - i to rozpoczynając kroki przedślubne od 
wertowania ekstraktów tabularnych? „Co za czyn
sze - to kobieta!" - wykrzykuje zachwycony 
przeglądając dokumenty majątkowe Podstoliny. Te 
jej czynsze uratowały może Klarę„. „Qua opiekun 
i qua krewny - miałbym z Klarą sukces pewny.„". 
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A Rejent niewolący syna do związków z Podstoliną . 

k tóre j przeszłość nie jest dlań ta,i emnicą ; Rejent 

wciąż z Bogiem na ustach, ży,i ący obłudą , chciw

stwem i nien awiścią. ( ... ) A z\vażmy, że. Cześnik nic 

nie wie o \VZa jemnej skłonności Wacława i Klary ; 

jedyną ,iego pobudką to owo cudowne: „re jent sko

na" ... Abyśmy zaś nie mieli co do wartości jego po

stępku żadnych wątpliwości, dodaje: „A j eżeli sta

rościanka - pójść: nie zechce do ołtarza - jest tu 

druga jej bratanka - jej za ciebie pójść rozkażę ... -

Pleban czeka już w kaplicy ... ". Ładną w istocie rol ę 

gra ten pleban w „ jedynej komedii Fredry, która 

k m1czy si ę Bogiem" ... Daje śluby jak molierowski 

aptekarz lewatywy. 

(Z tomu ,,Obrachunki. fredrowskie" ) 

LEO 7 SCHILLER (1948). 

Ogromnym powodzeniem cieszy si ę dziś wszędzie 

„Zemsta". Publiczność dzisiejsza upaja się ni<1 jak 

na,ipiękniejs zym polonezem. Ani jej na myśl nie 

przychodzi rozgrzeszać Cześnika czy Rejenta. Oby

dwu ma za arcyhultajów. A przecież wzrusza się do 

głębi, kiedy zabrzmią uroczyste słowa „Zgoda. zgo

da ... ". Snadź tłumaczy ją sobie na dzisiejszą mowę. 

z dniem d zjsie jszym ją wiąże. Nikt nie jes t tak głu

pi, by naś l adować: Łatkę czy Birbanckiego . Nikt 

dziś się nie kwapi do tego życia, jakie pędzi lubież

ny kwarte t w „Mężu i żonie", ale każdy gustuje 

w tych ślicznych komediach i rozkoszuj e się ich ry t

mem i melodyką . 

(, ,Z zagadnień repertuarowych" pierwodruk w „Te
at.rz e" ) 
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J AN KOTT (1949). 

Fredro był realistą, realistą ograniczonym, rzecz 
prosta . ale r zetelnym obserw~torem życia swej war
stwv. ( ... ) W latach międzywoj ennych grano Fredrę 

C1 !bo zupełnie bezkryty cznie , wydobywając nawet, 
gdzie si ę tylko daio, cały ,iego wsteczny sarmatyzm, 
al bo te ż p róbowano oderwać go od epoki i zmienić 
.i ego komedie w pocieszną farsę , która dzieje się nie
w iadorno kiedy i gdzie . Obie t e drogi są równie błęd
n e . Jeśli p od ziwiamy Fredrę za jego cudowny ,i ęzyk 

i wspaniały, największy może w n asze j literaturz , 
da r 1..~ omizmu i plastyki sceniczn j , nie znaczy to 
\vca le , ab vśmv nie mieli prawa go sądzić: . ( ... ) „Znaj 
proporc ją , m ocium panie!". Oczywiści nik t z n ;:i s 
ni e b t:d zie s i ę na serio rozprawi a ł z Cześnikami 

i R e ,i entami. Zabiłby dowcip Fredr. i zrobiłby 

z „Zem sty" - „Moralność p an i... Podstoliny". ( .. . ) 
Wyst a r _z,· aby aktor wiedzi a ł , a widz zobaczy, że 

C ześnik jest r ównie odpycha j ący m oralnie _jak R e 
jent , i że za tę „ zgod ę narodową " \V ost atnim kcie 
gorzko kiedyś płaciliśmy. 

(Z tomu „Jak Wam się podoba') 

JÓZEF GR[ DA (1963). 

Ożywienie dzieła Fredry t o sprawa r eżyserów 

aktorów. Być moze bliski j est czas, gdy będziemy 

zabierać: się do utworów Fredry jak do R eja, Boho

molca lub P otockiego. Bez pomysłu inscenizacyjnego 

i plastycznego, a więc bez własnego wkładu twór

czego nie uda się go ożywić . Każde pokolenie będzie 

musiało znajdować własny klucz do tego „lamusa 

polskości" . Czy Fredro jest satyrykiem ataku.iącym 

swoją klasę, czy też dobrodusznym facecjonistą, za-
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bawiającym ją anegdotkami szlacheckimi - zależeć 

będzie w coraz większej mierze od spojrzenia reali

zatorów. 

(„N a marginesie wrocławskiej inscenizacji" - (uwa
gi reżysera) - przedruk z programu Teatru Polskie
go we Wrocławiu). 

~ 
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KALENDARZ ŻYCIA 

I TWÓRCZOSCI ALEESANDRA FREDRY 

Urodził sie 20 czerwca w Surochowie pod Jarosła
wiem. 

.Jako szesnastoletni chłopiec zaciąga się ochotniczo 
do wojsk Księstwa Warszawskiego, bierze udział 
w kampanii moskiewskiej (1812), bitwach pod Drez
nem i Lipskiem (1814). Odznaczony krzyżem legii 
honorowej. Kończy karierę wojskową i wraca do 
Galicji. 

W czasie pobytu w Beńko\vej Wiszni (koło Rudek) 
rozpoczyna działalność pisarską komiedią „Intryga 
naprędce" wystawioną w teatrze lwowskim 10 mar
ca 1817. 

Po udanym debiucie powstają nowe, coraz dojrzal
sze utwory: Pan Geldhab (1818), Mąż i żona (1820) 
Cudzoziemszczyzna (1822). 

Nowe komedie wystawiane przez teatry lwowskie 
i warszawskie. Pierwsze wydanie dzieł. 

Fredro członkiem Towarzystwa Przyjaciół N auk. 

Szczytowy okres twórczości pisarza, przynosi kome
die: Pan Jowialski (1832), Sluby Panieńskie (1833), 
Zemsta (1834). 

Atak Seweryna Goszczyńskiego w rozprawie „Now 
epoka poezji polskiej" powoduje zerwanie z publicz
ną działalnością literacką. 
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J846 

18-18 

1853 

18 6 

Powstaj . memoriał „Uwagi nad stanem socjalnym 
w Galicji", skierowany pod adresem dworu aus
triackieao. 

Fredro pisze pamiętnik „Trzy po trzy". 

P isarz podejmuje przerwaną działalność literacką 
a le nie publikuje i nie w 1stawia. 

Umiera dnia J5 lipca. 
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