
DYREKTOR 

Jerzy Torończyk 

KIEROWNIK 
ARTYSTYCZNY 

Ko:rlmierz Braun 

ALEKSANDER FREDRO 

Z ł~MSTA 

Państwowy Teatr im. J. Osterwy 
w Lublinie 



Aleksander hrabia Fredro 

Urodzony 20 czerwca 1793 roku w Surochowie pod Ja
rosławiem Aleksander hr . Fredro pochodził ze znanego i 
szeroko skoligaconego rodu szlacheckiego, który w 1822 
roku uzyskał tytuł hrabiowski. Ojc:iec Aleksandra, Jacek, 
zarządzał rodzinnym majątkiem Fredrów - Bel\kową Wi
sznią, leżącą w obrębie ziem galicyjskich. Jednocześnie 

jako przedstawiciel stanu rycerskiego zasiadał w galicy j_ 
skim Sej mie Stanowym z tytułem wicemarszałka. Ze stro
ny matki, Marianny z Dembińskich, Aleksander Fredro był 
praprawnukiem poe tki - Elżbiety Drużbackiej. 

Przyszłego komediopisarza do szkół nie posyłano. Uczył 

się w domu pod kierankiem różnych, nie zawsze najlep
szych guwernerów. W 1809 roku, jako szesnastoletni chło
piec wstąpił na ochotnika do armii Księstwa Warszawsk·e
go. Wkrótce też mianowany został podporucznikiem, a w 
1810 roku - poruczn ikiem drugiego pułku ułanów. Pod 
~Toskwę dotarł z Napoleonem w randze kapitana, adiutanta 
majora piątego pułku strzelców konnych. 20 paździer

nika 1812 roku otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Mili tari. 
Brał udział w bitwie pod Berezyną po czym z niedobitkami 
armii napoleoriskiej dotarł do Wilna . Tu chory na t ~ fus, 
dostał siG do niewoli skąd uciekł w chłopskim przebr aniu . 
Przedostawszy się do Saksonii znalazł się znów w szta ie 
generalnym jako oficer ordynansowy. Za udzi ał w bitvvach 
pod Dreznem i Lip k iem otrzymał Legię Honorową . W 1815 
roku powrócił do kraju i w stopniu kapitana wystąpił z 
ar mii by osiąść na stałe w rodzinnej Bieńkowej Wiszni. 
Bywał częstym gościem we Lwowie, zwłaszcza w okresie 
karnawału . Dwukrotnie też wyjeżdża! za granicQ: 1824 
(Włochy) i 18.50-55 (Paryż). Nie zaniechał nigd~· czynne.i 
działalności politycznej i społecznej. Był długoletnim po
słem do Sejmu Stanowego (1833-42). W okresie p wstania 
listopadowego działał w tajnym Komitecie Obywatel~k im 

wspierającym powstańców . W 1846 roku opracował me
moriał zatytułowany Uwagi nad stanem socj aln11m w Ga
licji, który był protestem przeciw biurokratycznemu sy
stemowi rządów galicyjskich. W 1861 roku posłował do 
Sejmu krajowego. Był członkiem warszawskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk i od 1873 - Akademii umiejętności 

w Krakowie. 

Niewysoki, szczupły o pociągłej twarzy, ciemnych oczach 
i rudych włosach, Aleksander hr. Fredro słynął z wesołego 
usposobienia i dowcipu, z nieprzeciętnej wiedzy i znajo
mości języków obcych a także z rzadkiej szlachetności 
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obyczajów. Był powszechnie lubiany i szanowany jako 
znający swe rzemiosło gospodarz i ziemianin. 

Pisać zaczął około roku 1815. Już wcześ.niej musiał się 

zetknąć z teatrami paryskimi. Zachwycał się wówczas 
(o czym świadczą listy) wodewilami i komediami francus
kimi. Debiutował Intrygą na prędce (1815), którą już 10 
marca 1817 roku wystawił teatr lwowski. Odtąd z duża 

regularnością poczęły się ukazywać kolejne komedie Alek~ 
sandra Fredry, podbijając publiczność hvowską a trochę 

później i warszawską. W 1826 roku ukazało się w Wiedniu 
pierwsze dwutomowe wydanie komedii Fredry nakładem 

własnym pisarza. 
Najlepsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w pierw

szym okresie jego twórczości, w latach 1815-1835. Potem 
komediopisarz na długie lata zamilkł, pisząc jedynie do 
szuflady. Przyczyną tego długotrwałego milczenia był 

prawdopodobnie antagonizm panujący mi~dzy pisar zem, 
który w sprawach politycznych i społecznych za· mował 
na ogół stanowisko zachowawcze a młodym pokoleniem 
romantyków polskich. Wielu z nich poparło ostry atak 
Seweryna Goszczyź1skiego, który w rozprav„ie zatytu łowa

nej Nowa epoka poezji polskiej (1835) zar zucił F redrze 
uleganie przebrzmiałym gustom pseudoklasycznym i obo
jętność wobec żywotnych spraw narodu , a jego k omedi e 
oskarżył o „niedołężne ćwiczeni e charaktc.>rłw , powszednią 

nienaturalność w rozmowach, jednostajn ość „tylu i old e
pane intrygi". Podobne opinie wyrazili Łukaszewicz i Du
nin Borkowski. Pod ciężarem słusznych i niesłusz vch 
zarzutów Fredro zamilkł na lat kilkanaście. W 1868 r~ku 
redakcja „Kłosów" zwróciła się do niego z prośbą o n owe 
komedie. Pisarz odpowiedział wielokro tni E' cytowan ym 
listem: 

„.Ja milczę bo wiem, że społeczeństwo coraz nowych 
kształtów wymaga, że piękne mogą być pomniki . ale 
milszymi zaws ze będą świeże kwiaty . • I ilczę bom już 

bardzo stary, bo nie chcę w nowe szranki w zard zewia
łej wystc;pować zbroi. Jej szczątki wszakże zosta ~"'i e w 
spuściźnie. Czy się zaś jeszcze na co przydadzą . tego 
życzę sobie, ale wiedzieć nic mogę". 

Zmarł 15 lipca 1876 roku. Dopiero po śmierci pisarza 
poznano ostatnie jego utwory. Ale też oardzo prędko 

przyznano mu zaszczytny tytuł „najwi~kszego pot,;cicgo 
komediopisarza". 

Cyprian Kamil Norwid napisał kiedyś : „Największym 

poetą polskim jest nie Słowacki, nie '.\ Iickicwic :. ale 
Fredro!" a Stanisław Koźmian powiedział o autorze „Zem
sty'', że „uratował on Polskę od ogólnej melancholi i". 

4 

Fredrowski humor zasadzony na wnikliwej obserwacji 
szarej rzeczywistości polskiej wyrósł obok głównego nur•tu 
polskiej myśli romantycznej. Był zaskoczeniem dla współ
czesnych zapatrzonych w wielkie problemy narodowe opie
wane przez Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Ko
medie Fredry wydawały się błahe i krótkotrwałe, poz.ba
wione uczuć wzniosłych i politycznej aktualności. A prze
cież potomność odnalazła w nich nieocenione bogactwo 
formy i treści. Kształtowane na najlepszych tradycjach 
francuskich (Molier, Musset), włoskich (Goldoni) i pol
skich (Bogu.;;ławski, Niemcewicz, Dmuszewski) weszły na 
stałe do polskiego repertuaru teatralnego. Bywają gry
wane także i poza granicami Polski. Są zawsze chętnie 

witane przez w idzów, z pasją grywane przez aktorów. 
Można chyba nawet mówić o specyficznym „stylu fred
rowskim" tak jak Francuzi mówią o „stylu molierow
skim". Fredro już w końcu wieku XIX stał s,ię jedynym 
w swoim rodzaju klasykiem teatru polskiego. W jego ko
mediach zawarta jest prawda o c·poce. Jest w nich piękny 
i ban' 11y choć nie pozbawiony cieni obraz życia obycza
jowego i społecznego szlacheckiej polski. Je:;t w nich 
realizm przemieszany z poezją, krytycyzm wobec zgub
nych zawiści, egoizmów, ii-I tryg ale jest także umiłowanie 
dla kra ju, narodu . tradycji. A wszystko to zamknietc w 
zwar ty i artystycznie skończony kształt komedio\V):. 

Z m :, ta, naj wspanialsza z komedii Aleksandra Fredry 
bywa p orównywana w swej randze artystycznej z Panem 
Tad euszem. Jes~ \\' niej podobny klimat polskiego zaścian

ka, są w n iej podobne zwady i spory, bezsensowne kłót
nie ale jest także sentyment dla odchodzącego w przesz
łość obyczaju d! a bezpowrotnie zamierającej szlachetczymy. 
I wreszcie tak Z emsta jak i Pan Tadeusz są wiecznie żv 

wymi, zawsz tak samo fascynującymi pomnikami języka 
p oli ki ego. 

Z .R. 
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ALEKSANDER HR. FREDRO 

ZEMSTA 
Komedia w 4 aktach 

CZE NlK 

REJENT 

KLARA 

WACŁAW 

PODSTOLINA 

PAPKIN 

DYNDALSKI 

MULAR Z I 

MULARZ II 

śMIGALSKI 

PEREŁKA 

BRAT. HCA 
CZE.- . IKA 

- Włodzimierz Wiszniewski 

- Jan Bógdoł 

- Ewa Ulasińska 

- Grzegorz Mrówczyński 

- Zyta Połomska 

- Marian Drozdowski 

- Aleksander Aleksy 

- Franciszek Brodziak 
Piotr Brzeziński 

- Jerzy Krasuń 
Piotr Suchora 

:--- Kazimierz Siedlecki 

- Henryk Sobiechart 

- Danuta Rastawicka 

Słudzy Cześnika i Rejenta 

Reżys~~ria: 

Kazimierz Braun 

Scenografia: 
Jerzy Torończyk 

Asystent reżysera: 
Marian Drozdowski 

Premiera dnia 15 września 1968 
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Stefa n Jaracz jako Rcjen l. 

Warzawa, Teat r A teneum 2.5.IX .1930 



Utwory dramatyczne 
Aleksandra hr. Fredry 

Intryga na prędce (1815) 
Pan Geldhab (1818) 
Zrzędność i przekora (18l!l) 
:Mąż i żona (1819) 
Cudzoziemcz;. zna (1822) 
Nowy don Kichot (1822) 
Pierwsza lepsza (1823) 
Damy i huzary (1825) 
Nocleg w Apeninach (1825) 
Odludki i poeta (1825) 
List (1825) 
Nikt mnie nie zna (1825) 
Przyjaciele (1826) 
Gwałtu co się dzieje (1826) 
Śluby panieńskie (1826-1827, lB:m 
Dyliżans (1827) 
Obrona Olsztyna (1830) 
Koncert (1831) 
Pan Jowialski (1832) 
Zemsta (1832-1833) 
•Cfotunia (1834) 
Dożywocie (1834) 
Rymond (1836) 
Dwie blizny (1 854) 
Lita t Compagnie (1357) 
Wychowanka (1857) 
Co tu kłopotu (1858) 
Ożenić się nie mogę (1839) 
Pan Benet (1859) 
Rewolwer (1861) 
Z jakim się \vdajesz takim si c; sta jesz (1860 ) 
świeczka zgasła (1860) 
God zien litości (1862) 
Teraz (1862) 
Z Przemyśla do Rzeszowa (1862-1867) 
Wielki człowi k do małych interesów (?) 

Jestem zabójcą (1864) 
Ostatnia wola (1867-1868) 
Brytan - Bryś (1867--1868) 

... .„ 
..,, ... 
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Juliusz Osterwa jako Wacław 

Warszawa Teatr Rozmaitości 12.IX.1923 



PROFILE 

Mari a n Dro ..:dow k i 

MARIAN DROZDOWSKI, jest jednym z tych aktorów, 
którzy pochodzą z Lubb ia, tu rozpoczynali swoją karierę 

i lubelskiemu teatrowi pozostali wierni do dzisia j. Uro
dzony w Lublinie 30 lipca 1930 r. współpracował z Teatrem 
Muzycznym w latach 1950-52. u od 1954 st awiał pier wsze 
kroki na scenie Teatru Osterwy. Debiutował rolą Genia 
w „Panu Damazym" Blizińskiego 9 stycznia 1955 r . \' rok 
potem zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Odtąd za
pisał na swoim koncie wiele interesujących ról, przeważ
nie komediowych - jak Mazio w „Igraszkach trafu i mi
łości Marivaux, Zbyszek w „Moralności Pani Du skiej" 
Zapolskiej czy Enlreprener w ,.Niech no tylko zakwitną 

jabłonie" Osieckiej. Parokrotnie zaprezentował rówież 

swoje możliwości dramatyczne - jak w rolach Nie?ll1ajo
mego w „Horsztyńsk·im" lub Mikoiaja we „Wrogach". 
:vrarian Drozdowski jest jednym z ul u bic11ców lubelskiej 
publiczności. 
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W REPERTUARZE TEATRU: 

dramat psychologiczny Leona Kruczkowskiego 

NIEMCY 

s ztuka historyczna wg powi ści 

Stefana Żeromskiego 

WIERNA RZEKA 

komedia staropolska 
Aleksandra Fredry 

ZEMSTA 

W PRZYGOTOWANIU: 

tragedia historyczna Wiliama Szekspira 

HAMLET 

tragedia historyczna Cypriana Kamila Norwida 

KLEOPATRA CEZAR 
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