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,.Prawda tylko piękna! Prawda, prawda - wielkie słowo. 

Ale z prawdą jak z ogniem : grzeje, ale i pali razem. Oby 
to chcieli poŻnać i pamiętać ci, co się weredykami lubią 
nazywać. Stąd szukają zalety i chluby. Niejeden z nich 
chełpliwie wywołuje: „Powiedziałem mu prawdę. aż mu 
w pięty poszła". Brawo! Ciąłeś jak chirurg, wpuszczałeś 

sądę w ranę bez względu na boleść chorego. Ale czyż 

cięcie to było koniecznie potrzebnym? Miałżeś zaraz w dru
gim ręku go,iący balsam? To pytanie ... tak jest, wielkie 
pytanie" ( ... ) 

A. Fredro 



Komedie Aleksandra Fredry co pewien czas pojawiają się 

w Teatrze Ludowym. Rzecz jest naturalna - a nawet ko
nieczna, jeśli myśli się o stałym i konsekwentnym kulty
wowaniu tradycji naszych klasyków, o propagowaniu także 
tego typu poetyki, jaką do polskiego teatru wprowadził 

Fredro. 
Tym razem Teatr Ludowy podejmuje najtrudniej szą próbę 

fredrowską - a mianowicie próbę „Zemsty". Skala jej 
trudności mierzy się w sposób prosty. „Zemsta" od dawna 
należy już do największych realizacyjnych, a przede 
wszystkim aktorskich osiągnięć i legend polskiej sceny. 
Najświetniejsze nazwiska, najbogatsze talerity związane 

są z rolami Rejenta, Cześnika, czy Papkina - i niewąt

IJliwie po1'rzez historię spektakli „Zemsty·• można l:>y 
określić ogromną (zęść historii pol skiego teatru i polsk1e.1 
sztuki aktorskiej. Stąd najwyższa trudność doświadczenia 

z. „Zemstą" - stąd chyba też widoczne w ciągu ostatnich 
lat unikanie „Zemsty·• przez wielką ilość scen polskich. 
Teatr Ludowy wprowadza w swój repertuar -najświetniej
szą z fredrowskich komedii w rok•1 milenijnym. Nie je~t 

to jednak akt o charakterze tylko jubileuszowym. Wiemy, 
jak trudno sprostać wielkim tradycjom . realizacyjnym 
„Zemsty" , nadać spektaklowi postać godną imienia współ
czesnej . Ambicje takie należą jednak do obyczajów Teatru 
Ludowego. A poza tym „Zemsta·· i Fredro nazbyt dawno 
gościli na scenach krakowskich. - Toteż nie do pomyślenia 
wydał się nam Rok Wielkiego Jubileuszu bez fredrowskiej 
, Zemsty", bez przypomnienia jej uroków tym, którzy już 

zdołali się z nią spotkać, bez ukazania ich widzom no
wym, młodym i r.ajmłodszym, którzy pierwsze spotkanie 
z „Zemstą• · przeżyją właśnie na widowni Teatru Ludo
wego. 

Jerzy Broszkiewicz 

Pierwszy pomysł utworu narodził się jeszcze w r. 1829, 
kiedy to Fredro po zaślubieniu Zofii Skarbkowej (listopad 
1828 r.) otrzymał w posagu żony klucz korczyński, w któ
rego :;kład wchodziła m. in. połowa starego zamczyska 
w Odrzykoniu. Przeglądając stare papiery i akta archiwal
ne Odrzykonia trafił w nich Fredro na ślad dawnego 
sporu, jaki się toczył w wieku XVII między właścicielami 
dwóch części zamku: Janem Skotnickim, szczwanym pie
niaczem i krętaczem . a zawadiaką i gwałtownikiem Pio
trem Firlejem. Spór był długi i zażarty. Zakończył się po 
latach z górą trzydziestu małżeństwem młodego Firleja 
z Zofią Skotnicką. Pomysł sporu bardzo zaintrygował pisa
rza. Początkowo zamierzał przenieść wątek w czasy współ
czesne. („.) 

W trakcie tworzenia sztuki autor powoli rezygnował z pier
wotnego planu. Komedia zmieniła się. Przetwarzały się 

postacie - zmieniał koloryt czasowy. Ostatecznie umiei
$<.:Owił Fredro sztukę w niedalekiej przeszłości, w końcu 

wieku XVIII. a więc w czasie, który mógł znać jeśli nie 
z własnych wspomniel1, to z opowiadań ludzi starszych. 
z którymi stykał się w okresie dzieciństwa. W takiej sy
tuacji, przy pełnym zachowaniu kolorytu historyczne~o. 

łatwo mógł pisarL wyposażyć komedię w realia i barwy 
epoki dobrze mu znanej, epoki, której charakter i wszel
kie szczegóły potrafił doskonale oddać. 

Janusz Maciejewski 
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(. .. ) Trudniejsza trochę sprawa z , .Zems tą". Postępki i wypo
v.riedzi wystawiające jak najgorsze świadectwo szlacher
kiej moralności niewątpliwie w „Zemście" istnieją, i ~n 

w stopniu - dalsze przykłady dowiodą, że to nie para
doks - niezbyt wiele różniącym się. na przykład, od 
„Intrygi i miłości"'. Ale na terenie „Zemsty" nigdy nie 
prowadzą one do dramatycznych napięć, do konsekwencji 
uzmysławiającej ich antyhumanistyczny charakter, ich po
tencjalną choćby szkodliwość społeczną; natomiast są ko
mediowo rozładowywane przez autora. I dlatego ich d~

maskatorskie ostrze .iest stosunkowo słabe. a wzmocnione 
sztucznie, ponad miarę, przez reżysera - - kłócić się musi 
z całością komedii. Cóż z tego, że Cześnik mówi: „Qua 
opiekun i qua kretvny - miałbym z Klarą sukces pewny", 
~koro zaraz w następnym zdaniu c•dżegnu ie się od tego 
pomysłu i perspektywa „przymusowego związku bogatej 
a bezbronnej sieroty z opiekunem" ani na chwilę nie na„ 
biera pozorów realności. Cóż z tego, że tenże sam Cześnik 
„fah·zu ;e list. kompromitujący jego własną puplikę, nara
żający wedle ówczesnych pojęć cześć jej w na.iwyższym 

~topniu", skoro wiemy wszyscy, że adresatem listu jest 
amant Klary. Cóż z tego, że Cześnil: zmusza ją do ·wzięcia 
ślubu z n ieznanym człowiekiem, skoro „delikwenci" (i sym
patyzujący z nimi widz lub czytelnik) wołają na wyścigi: 
„Bierzmy, bierzmy". 

Co innego Rejent, tu w rysunku postaci obłuda i chciwość 
~.aznaczone 3ą istotnie z satyrycznym zacięciem. Ale jakże 
patrzeć na Rejenta jak na domowego tyrana, frymarczą
cegu swym synem, skoro chodzi tu o małżer'lstwo z „wdów
ką gładką", która niedawno była przedmiotem zapałów 

Wacława? Kiedy tenże Rejent fałszuje zeznania murarzy. 
by wytoczyć pieniacki proces Cześnikowi. komizm sytua -
cji jest tak wielki, a sama sprawa tak błaha - że trudno 
czytelnikowi zdobyć się na oburzenie moralne, jakie bu
dzi na przykład świętoszek, gdy wyzuwa Organa z jego 
mienia i ściąga na swego dobroczyńcę poważne niebez„ 
pieczeństwo. („.) 

Henryk Markiewicz 



(. .. ) niedołężne cieniowanie charakterów, powszednia nie
naturalność i deklamacje w rozmowach, naśladownictwo 

a nieluedy żywe przyswajanie włoskiego lub francuskiegu 
teatru, wiecznie tegoż samego ducha i kształtu dowcipki 
Lez względu na charakter, na położenie osoby, jednostaj
ność stylu, oklepanie miłosnej intrygi, jednym słowem 

wszystkie niedorzeczności pseudoklasycznych komedii (.:.) 

* * 
* 

Seweryn Goszczyi1ski 
(1835 r.) 

• . 
( ... ) Wierszowane obrazki ckliwego życia wielkiego świata, 

hez krytyki na jego słabe strony. Ani wyższej ideii, ani 
głębszego pojęcia charakterów, ani dowcipu nie ma ( ... ) 

* * 
* 

Edward Dembowski 
(1845 r.) 

• 
( ... ) Komedie Fredry, jakkolwiek nieskończoną ilość błę

dów, przesadę, wpadanie w gminność, zbytek poetyczności 
itd. dojrzeć w nich łatwo i namacać można, są dziełem 

wielkllego talentu i zostaną w naszej literaturze; w nich 
tyle jest postaci naszych własnych, tyle prawdy, tyle 
prawdziwej komiczności, tak silnie do każdego widza prze
mawia.1ą przypomnieniem żywego własnego świata, że 

pomimo licznych wad, jakie w nich wszyscy widzą i sam 
autor zapewne, nikt im nie odmówi pierwszego miejsca 
w naszej literaturze dramatycznej, zresztą bardzo ubo
giej ( ... ) 

Józef Ignacy Kraszewski 
(1842 r.) 

* * 
* 

( ... ) u Fredry gorzej jeszcze jak w starym Zabłockim. 

Istota komedii jego w tym, że kobiety przebierają się 

za mężczyzn. mężczyźni za kobiety, panny ślubują sobie 
nigdy nie iść za mąż, że mąż zazdrosny udaje kogoś ob
cego, lokaje i subretki jak niegdyś w komediach fran
cuskich. Polskości mało. Ożywił się nieco Fredro pod tym 
względem w ostatnich sztukach, w „Zemście", w „Ciotu
ni" i w „Dożywociu"; dowcipu tu znacznie więcej, ale to 
wszvstko świat niepolski. pomimo nazwisk i pomimo kilku 
rysÓw zdjętych trafnie, a przypadkiem z dawnego :tycia 
narodu. (. .. ) 

* „ * 

Julian Bartoszewicz 
(1860 r.) 

( ... ) Autorem epoki na scenie polskiej jest Aleksander Fre
dro: jest on u nas nie tylko twórcą wyższej komedii ale 
zarazem genialnym twórcą komedii nowożytnej, w zna
czeniu europejskim. Emancypacja sceny polskiej pod wzglę
dem duchowym jest jego dziełem, on tedy stanął wśród 

tych europejskich zapasów jako szermierz naszego wieku ( ... ) 

Wincenty Pol 
(1886 r.) 



( .. ) Ja!rn ~~łość. artystyczna nierównie wyżej od „Pana Jo
w1:ilsk1ego . stoi ,.Zemsta". Budowa „Zemsty" jest arcy
d7J.ełem spóJnego połączenia nie dwóch i nawet nie trzech 
tyl_ko, jak ~i.dzieliśmy , czterech pierwiastków akcji w jedn~ 
spo.iną całosc. Harmonia akcji z charakterystyką - prawie 
doskonała: ( .. . ) O sile, obfitości i różnorodności komizmu 
„Ze~st.y" , o .Pięk~ośc.i. i. bogactwie języka , o jego niezrów
na~.e.i lf!-dY\y1duahzacJ1 i arch~izacji. .o r ytmie wiersza i jej 
ta~ze me~rownanyl!I zhai:momzowanm z duszą mówiących 
osob - nie ma co i m6:-v1ć . A cóż dopiero o nadzwycza jn0j 
plastyce. chrakter :t:'styki . dramatycz_nej ! Cześnik. Rejent. 
Papkjn i Dyn.dal.ski nalezą do na.iw1ększych arcyd zieł cha
rakterys tyki, Jakie są w całej poezji polskiej XIX wieku ( ... ) 
Jeden .i edyny _Fredro zdobył się w „Zemście'· na plastykę 
charak~.erystyk~ nie . mniejszą. jak Mickiewicz w „Panu Ta
de_us~u . D.ooa.imy . Jes :- c~ze , że chociaż s ię z czterema wy
m1emony.m1 postaciami inne postaci „Zemsty"' mierzyć nie 
mogą . . m~ bi:a~nie .iednak także im wyrazistych ~ysów . 
Nie mow1ąc. JUz o Podstolin ie, wdowie po trzech mężach, 
a szukaJąceJ czwartego w imi ę swojej zasady życiowej: 

.. Nie mieć męża mocno boli 
Lecz i smutek w czasie to~ie:" 

? Pods tolinie, która nie znalazłs z y, czego s z ukała, umi a ła 
Je<ln.ak spryt~m swoim znaleźć sto tysi ęcy. tak że nic zo
stanie ".c~ł~.iem v.: . nęd zy" - nawet para kochanków 
w .. .z~r;isc1e , . ~h<;ic1az nie .ma. t ak wyrazi -; tej, tak odręb
neJ f1zJoi:;nom11, Jak Ludon:i r 1 Helena , a cóż dopiero jak 
Gustaw ! Aniela, ale bądz co. bądź nie jest wcale parą 
konwencJonaln_ą. Wacława ratuJe od konwenc jonalizmu je
go energia, z Jaką woła : 

Pocóż w dawnej trwać kolei? 
Dalej żwawo manowcami ... 
śmiałym naprzód idźmy krok.iem 

oraz jego upór, z jakim postanawia zostać u Cześnika: 

Ja rw niewoli tu zostanę ... 
Ja w niewoli zostać muszę ... 
Ja zostanę tu w niewoli. .. 
I pół kroku stąd nie zrobię . 

~ Klarę ratuje od konwencjonalizmu jej przekomarzanie 
się z ~acławem , udawanie jego zapału (w scenie szóstej 
a'ktu pierwszego), a nade wszystko jej żartobliwa-ironic z
ny tupet w?bec. P.apkin.a. Oboje zaś razem są wolni od 
powszedi;10śc1 dzięk; ~weJ . szczerej i niekłamanej ochocie do 
~słuszenstwa Czesmkow1, kiedy im ·każe stanąć natych
miast przed ołtar 1.em. ( ... ) 

Ignacy Chrzanowski 

( ... ) Szczęściem Fredry było to, że pisarz budził się w nim na 
prowincji, wśró<l której sam był dla siebie autorytetem. 
Szczęściem było, że szkołę literatury stanowiły dla niego 
drugorzędne komedioopery i wodewile teatru lwow
skiego pod dyrekcją J.N. Kamińskiego. Szkołą stosunków 
między ludźmi - roztańczone lwowskie domy i oberże, 
gospody i lichwiarze czyhający na zadłużonych półpan
ków, knajpy i wesołe towarzystwo karciane. W pamięci no
s ił nic j ęzyk salonów, ministeriów i biur, lecz popasów 
i fu rgonów napal ońskich. Szkoła życia, która na świat 
i na samego siebie poz·walała patrzeć przenikliwie i drwią
co. ta szkoła życia. szczęściem dla Fredry i komedii pol
skie j, nie zos tała stłumiona przez okoliczności, wśród jakich 

wyrasta ł on na pisarza. 

(. .. ) U Fredry bowiem spod odziedziczonego zespołu t y
powych sylwe tek wykłuwa się nowa odmiana realizmu. 
Dzieje się to •kosztem kon wencji , jaka na potrzeby satyry 
i komedii stanisławowskiej była poniekąd wystarczaj ąca. 
Na jszybciej za nika u Fredry całkowita zgodność między 
znaczącym n azwiskiem a uwypukloną, jedyną cechą po
staci. Ju ż „Zrzędność i przekora „ stanowi zreczną kpinę 
z takiej automatycznej analogii. 
Znacznie dłuże .i trwa samo zn a czące nazwis·ko. W doirza
łych całkowicie utworach Fredry będą Raptusiewicz i Mil
czek, Birbanicki i Jenialkiewicz. Wystarczy powtórzyć ich 
imiona, by spostrzec, że z dawnej konwencji pozostało je
dynie brzmienie, cała treść charakterologiczna postaci jest 
nowa. realistyczne skonstruowana. Jeszcze dłużej trwa 
konstrukc.ia komedii wokół centralnej a znaczącej postaci. 
Nawet „Wielk i człowiek do małych interesów" - pierw
sza komedia drugiego okresu twórczości - będzie świa
dectwem podobnego zabiegu. Po niej i to ostatnie ogniwo 
łączące Fre<lrę z tradycją sceniczną polskiego Oświecenia 
zaniknie (. . .) 
( ... ) Komedia stani sławowska posiadała lukę, która sprawiła , 
że prawie żaden z jej typowych utworów, z wyjątkiem 
„Fircyka w zalotach" i „Sarmatyzmu" , nie wszedł na 
trwałe do narodowego repertuaru. Bo sztuki Bogusławskie
go już do typowych nie należą. 



Luką tą był fakt, że postać centralna ~!edziała luz.em w ra
mach intrygi. Tej intrygi nie wprawiała w ruch na pod

stawie właściwości swego charakteru. Wszystko się koń

czyło na uscenizowanej gadaninie o owej postaci, albo też 

jej dialogowych autoreferatach psychologicznych. Ten brak 
rzeczywistego powiązania dramaturgicznego skazywał na 
martwotę teksty dramaturgiczne, natrętna dydaktyka do 
reszty je dobiła. 

Usunął tę zasadniczą lukę dopiero Fredro. Pisarz, który 
myślał intrygą, dla którego postać była motorem intrygi 
scenicznej, intryga materiałem ujawnienia się postaci za
równo centralnych, jak i najbardziej pobocznych. 
Zawdzięczał to Fredro przyrodzonym właściwościom swe
go talentu, a także wzorom i żródłom, które ów talent 
IJOtrafił zaktywizować. Oprócz zasygnalizowanych już źró

deł widocznych w teatrze współczesnym pisarzowi, by
!y to ludowe, ściślej mówiąc - plebejskie źródła my
ślenia intrygą oraz poszczególnych wątków Fredrowskich.(. .. ) 

Kazimierz Wyka 

W parę lat po tej pierwszej próbie dziecinnego p1ora 
snuły mi się po głowie dramata wielki.ego rozmiaru. I tak 
w jednym miał być bohaterem jenerał Jasiński, o którym 
zwykle lubił mi wiele rozpowiadać mój guwerner, dawny 
wojskowy spod komenty tegoż jenerała. Dramat ten nigdy 
nie doczekał się końca. ale miał swój plan. spis osób 
i pierwszą apostrofę do rodzinnej :Uemi: „O Ty, która ... " 
lub coś podobnego - wtenczas jeszcze ani mi się śniło 
nawet, że kiedyś przyjdzie mi chęć pisania komedii. 

A. Fredro 

(.:.) I to jest rzecz serca. Nie wszystkie role, oczywiście mogą 
mieć idealnych przedstawicieli, ale trzeba, aby na scenie 
był święty ogień, za sceną czujna myśl, a na widowni 
uczuqie radosnej i wzruszonej dumy, że te utwory jednego 
z największych artystów świata zrodziły się u nas, dla nas 
i tvlko dla nas. Bo to, że poza Polską nikt nigdy zapewne 
się. nie doWiie - chyba że uwierzy na słowo - czym jest 
Fredro, to powinno pomnażać tylko naszą przyjemność, da
jąc jej pieprzyk wyłącznego posiadania, tak zachwalany 
w miłości. 

Molier jest kolosem, jest jednym z tych ludzi, którzy -
zupełnie realnie - zmienili bieg świata, jak Ludwik XIV, 
jak Napoleon, dlatego krzywdę się czyni Fredrze prze
prowadzając niepotrzebne paralele między nim a l.\folie
rem. Fredro takich porównań nie potrzebuje i nie znosi. 
jego królestwo jest zupełnie z innej planety. Molier to 
czyn, Fredro to marzenie, ale właśnie to przepojenie 
utworu komicznego poezją, to nasycenie go pogodną, jakby 
epicką w i ;-: .i ą współczesności lub przeszłości, ten ja
kiś szlachetny czar, to wszystko czyni Fredrę czymś 
odrębnym, jedynym może w literat1irze §wiata. Komedia, 
satyra rodzi się w· znacznej mieyze z nienawiści, spojrze
nie jej to najczęściej spojrzenie z dołu: Molier. Beaumar
chais wypili w życiu wszelką gorycz i wszelkie upokorze
nie i w nich hartowali swój talent. Fredro przyglądał się 

światu z ganku wiejskiego dworku, komedia jego jest 
dzieckiem nie nienawiści, ale miłości lub bodaj beztros
kiej, nieco pa!'!skiej pobłażliwości, i to może główne 

źródło jej niepodobie1'!stwa do innych. „Pan Tadeusz", 
który by wstał z półki, oblókł ciało i mówił do nas ze 
sceny najcudowniejszym polonezowym wierszem, to „Zem
!.ta" Fredry. Może trzeba samemu być po trosze w duszy 
artystą, aby odczuć tę rozkosz w całej pełni, ale jest ona 
tak mocna. 1.ak żywa, iż wczoraj myślałem sobie. że mo
że to i lepiej, iż nie widuje się takie.i np. „Zemsty" w zu
pełnie idealnym wykonaniu: to by może było za silne, 
może serce ludzkie nie zniosłoby tego? Szczęściem teatry 
nasze dbają w tym zazwyczaj o pewną higienę. („.) 

T. Żeleński Bo;.· 
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Sufkr - ZDZISŁAW WĄTROBA 

Oświetlenie 

Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. tapicerskiej 

Prace rerukarskie 

- LUDWIK KOLANKOWSKI 

- EDWARD GÓRSKI 

- TEODORA RUCINSKA 
- ANTONI DUDLEJ 

- ZYGMUNT OSIKA 

- WŁADYSŁAW OLECH 

- ELWIBA JARGOSZ 
- HENRYK J ARGOS Z 

Prace malarskie 1 modelatorskie - VliŁADYSŁA W GRABOWSKI 
- JAN SLIWlli"SKI 



'f),0 "/ 
• Cena zł 3,-

• DPT - N.H. os. Hutnicze 7 zam. 1282 1;ri. 3•• 10+20 Tz-33(201) 


