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Patrz ci e, mi e sz czańs k i Łat ka, horrendmn, mosanie,
szlagonów i b'ir b an tóv: obTatvszy ze skórki,
ch oci aż sarn imwbi!is, om al n ie dos tanie
biedne }, tecz 'Wci ąż w i elm ożn ej, bo szlachecki ej córki.
Co za cza sy, panowie, p ono na Z ach od zie
ko rabl e p arą d ymów pierzq się n a f luk tac h.„
- O tempora! O mores! Sz1ac h ta na psy schod z i.
- Nad Polską W1och w balo nie - ni<'czysta to sztuka.
Oficerom z wojenk i z byt n udno w traktierniach,
lulk i ćrni ą , baki świec ą, zadz i er ają nos a,
a ż e w worku grosz goni dru gi grosz niewierny ,
m·un durem i sz a b elką zaro biq na posag .

.

- E poko! HTa bia pióre m p o p1dis b ,1, się para,
hrab ia rej wo dzi l i> tlum ie fr aczkó w k an afro w ych.
J uż daw no w em pirowyc h czas stanql zegaTach ,
sy pi ą c m l.od ym szal ństwa, stu.rym, - ś nieg 1w glowy .

TADEUSZ HOLL ENDER
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Czas w starych kopersztychach z :: ółldy pa pier marszczy,
u ła1iskim błyska czakiem., k itk q w mnarantach,
zegaT-empire zł.ocon ą za krywa ,o;;i ę tarcza.
by falszywym, za dlug'm zm ae; c': sen k urant em .

I sc ena jak kopersztych wszelką ostrość zatr ze .
ja k próch n o b ł y ska fru nam s e nną. światla S11lugą„ .
Sto lat .~miec h em ogromnym paTsk nęlo w teatrze .
Sto lat si ę ta k ś mi e jemy -- nap raw d ę - to dług o.
1938 r .

Se1my paTk - gdz ie w strzyżo n~; ch k lombach 7 a!ejac11
na laweczce pod klonem amory u.lati sk ie.
w nocy wiatr wspominkam i i l i śćmi przywi eje,
a-': rozszloc ha su; panna n ad rom ansem T ańskiej .
\V m i as ta 71 smitk/i pmiowie de Birb an t-Birban ccy
u· jaraon. a postau·ią dożywoci a s ta wkę,
aby na ws ;: posagiem po gr uc h ać w altan ce,
a pr;:ed zmro kiem przeJ.~Ć jeszcze na 1w dę i kawkę.

Ko11tw:ze drzem q w h1.fra ch . .i1a daw no do szatni
ku.se fraczk i u· kolorach ues:zły u.)111i eclrn iętych .
Dniem :al „ ko rdem w 1 ę /-rn r baj ta ostatni,
z1c;esil u:ąs m es:czaiisld m ost at i ę re}en tem.
Pochou·ano po d /,orcem dt1 katowe „foto.
J a /;: !lktor stras -y sl:urc-::em k om ediowej nwski
i sch111ek dm rnbas..::nq sk 01i rzy an egdotą
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jnk ballada Typowym gatunki m lit rackim. ne komizmu wydobył
-1· .mantycznych uJ)Odobań, to rz cz znana. Ale uszlo
uwa
że ni~ hę{· do r man!yzmu v znaczneJ m ·crze ukształtowała
dwa JC"O arcvdziclt1 - uszło uv,agi dlatego zapewne, że zawdzięczają
one n emalo romnn1 ·zmowi. że chwilowo zdawać si~ mogą ideałem
komedP r mantyczn j .. lub11 panień.~kie i Zemsti; pis..ł Fredro jako
'nt.TOmanlyk pisał ·e w tym samym duchu z tą samą intencją, co
młodz· ·czą pai di romansow~ h mrwn k lntr]lgę naprędce, póź
ni j '• 1 'owego Don Kiszota przer btoną .
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sentencja Andrzej. Maksymiliana FrE'dry o mężczyznach
lowa h, r zum1 l aiekc e pnw·nna stano\-..·ić mot o śfobóu•
panid1skich, ale te słowa Radosta wypowiedziane pr.ly pier.., ·szym
poj1w:eniu się Alb na. , r iL hadż Gustawem'' - oczyw1ś.cie Gusta\'" m z Dziadów . Bo .<\lubu ą oripowtl'dzic1 na D;;wdow część dn1gQ
i CZ\ 'B.rtą które m;}ż ni darm dwukrotni jt'SZcz przypomina
po ta, zawsze w z ·ą7..ku :t. placzliw·1 po tacią Albina smę nie kochającego: Klara p raz pierwszy odzywając się na scrni . przema\\'ia co Albina s vlem i rytmem D::wdóu· cząści II (..Na wezwanie
tak: :hielne, Pov. órzon po trzy razy, Nawe duchy nieśmiertelne
(... ) ają wl, dcy bra · r zkazy"); Gustaw w tymż stylu • rytmie
wy~ dza Albma („Chodzi, łazi
·e1'l Albina, Płacze diabli wiedzą
czego' Pięćdziesiat lat jęczy, szlocha, Rięćdz'esiat lat wzdycha,
kocha").
Gu taw z Dziadóic to dla Frcdr reprezentan1 niszczącej bezpotrzebni , bolesnej milo '·ci, która skazana jest 7. góry na przegraną.
biał

Tak; m shvierdzernem zwy ci ęstwa, k tóre odnosi poezj a romantyczna, kończy bardzo n ierom an tyczny p an Kapka najba r d2teJ romantycz.11ą z komedyj F r ed 'O\\ kich . Odludki i poeta bowiem to
utwór, który naprawdę zrodzi I się z m otywów i z ducha n owej poezji.
A jednak, gciy przvsz.ło zak ń <.:zy · ko m e dię, gdy nasunęła się aluzja
d pradu lit racki 'go. który zwycięsko wypi rał pseud o klasyczną
poczj ·francuską. F r edr.J nie móg ł powstrzymac się od śmiechu.
B jakkolwi ek prób w ł si
no ~eh gat un ach l iterackich, jakk lwi k i w komed· ach odzyw ły s i ę n w p ierwiastki, klasykiem
był przecież i jako klasyk ak 1' zy ł świ tnie tę ep o
poezj p<:>lskiej . tó rą s~'' orzyl wi k stani ·lawowski. Na roman t yz u parz. ł
1.ak mniej w <.;i: j, jak · utor Żom; m ocL ne.1 na sen t ym nt, !izm. Podobi eń . wo t ·m \\ięks-.lc. ie dlu Fredry senl'1m entalizm i r rnant'\"Zm
1o jedn o: czulość jest prt.ecież tak s'amo c·~hą typową 'l ego prądu,
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Przeciw tawia mu \i ięc drugiego Gustawa, który wie również co to
miłość (wie nawet dobrze, jak.ie są romantyczne teorie miło~c' 1. ale
który kocha wesoło, radośnie 1 zwycięsko, z przedsiębiorczością bujnego mperamentu młodzieńczego, z pomysło\vo'cią figlarnego a jasnego rozsądku .On ylko zwycięzyć zdoła nie wzdychający Albin.
Albin w myśl konsekwentnego rozwinięcia założeń powinien by
z niczym odejść, i tego by s1ę widz spodziewał; logika tradycji komediow j kazała mu laskę wyrządzić; zwycięstwo Albina wszakże
jest tylko drugim zwycięstwem Gustawa.
Ai. by wspól ze.śni rozumieli przeciwstawienie milo· ci w Ślubach
uczuciom sentymentalno-romantycznym. podobierał Fredro imiona
znane z li1 ntury ówczesnej; Gustawowi daJ imię bohater D -1adów
Albmow1 kochanek z dwu sentymen alnych utworów Kaspe owski go. z k órych jeden, Żale Elwiry, przedstawi.al r zpacz kochanic niepocie zonej po stracie Albina drugi (druko vany tylko czę ci owo
w . ,Rozmaitościach" lwowskich) opiewał Cierpienia Alb ina. Klara
i Aniela imiona o rzymały po sentymentalnych bohaterkach Korzenio~:skieg . W Albinie sparodiował Fredro milość sentymenlalną;
,ile .iako artysta prawdziwy na tym nie poprzestał worzyl
wlasn·· idea! uczuć w osobach Gustawa i Anieli, i deał tak za
st"rce chwytający, że mógłby się ' tych kreacjach nt) romantycznych zakochać romantyk.
I p kG hać zdoła też romantyk antyTomantyczną Zemstę .
Tak - antyromantyczną: nie zwalczającą wprawdzie romantyzmu, ale parodiującą celo' o motywy powieści romant ·cznorycerskiej, zwłaszcza WalterskotowsloeJ.
Odkąd Walpole Zamkiem w Otranto zainicjował powie"'ć sen-
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\'jw, 7. której niemało zaczerpnąl Walt

1 Scott. dziejr ryce .:.kie
su: z bud wian) mi - zam k lub kl sztor tawcil ię niemt l boh' terem; zespnl la się z tą roman yka budowli poezja rum-·
rnmnntyczn: zamek win en być cho iażby w cz~ści ruiną: poświad
cz •ć może jako zn' wca kompelentn. - Hrabia z PmlCI Tadeusza .
pr iynę , :.:cji s anO\"I częs. o albo tajemnic; zamku albo spót
u zam k Z mek j st też. tł rn w Zem:w e; poni \\'aż o parodi~ ·hodz: o komiczny powód waśni, zatem toczy si "alka nic o zamek.
l · ·;: o mul' gr.aniczny, mur zaś - zgodnie z tend n.cjnmi romantyczn '11i - je 1 na pól zburzony. jc·1 parodią rum 1omantyem\'ch:
Ci 'n'k odgrywó! · lę obr ńc: ru·n p1zerl dlonią ·wię okradzką ...
mt·rarzy W p<J\\;esci ryc I kiej zvada wiechJ do wojny 1 do bitw;-.· ni p ·kąpil też obrazu b:t·wy w.·p;mialej autor Zrmst 11 daJąe
g(
j cenie akt u pi rwsz go i dopdniajac p r .... dią wzi~
·ia \\ ni \' lę, gdy '\,: a ·law staje się jeńcem Papkina.
pór o zamek Io . pór dwu rodów odwiea..nie \\'I' gicb. Fredro
cdpowicdni pomniej. z. ·ł ten motyw i p1·zes1ylizowa1 na ton kom • ii; nic rodowa nienaw1ść dzieli Cześnika 1 Rejenta, ale ruechęc
dwu ·tanów i dwu typów ludzk1eb. Obaj wrogowie są starzy i do
wa · „ pr wdziwej niezbyt na pozór posobni; 1ym komiczniejsza
icl walka
przed.mi l ·mi szny.
Spór o z.amek, spor dwu rodów może się roman.i;:o\v zaognić
komplikować w sposób dwojakt jeżeli ;.ilbo dv.·aj r prczrn tanc1 str n walczących ubjega j ą się o względ)-' lej samej kobiety.
lbo też jeżeli miło 'ć 'i riąże dwoje o ób z rodów wrogi.eh niby
Rom a i Julię. Fredl'o wprowadzi! oba m ty"-')': zabi gi Cz !\ni.ka
i Rejenta o Podstolinę i romans Wacława i Klan· Rycerz zako-
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chany wkradający si ę do obozu w r ogiego, b y widzieć kochruik.ę,
to j eden z najefektowniejszych pomysłów w powieści rycerskiej;
transpozycja komedio a daj W acława, który jako komisarz dostaje się w dom Cześnika . W yraźniej jeszcze sparndiowana romantyczna walka dw u zakochanych; zamiast rycerzy walczących
o kocha.n.kę, Podstolina, która usił uj e odzyskać Wacława, stojącego
w ten sposób między dwiema zakochanyrru, między Podstoliną
a Klarą; sam zaś Wacław ma paroliię r)"'vala w Papkinie, je'li
chodzJ o Klarę, w Cześnik.u, j eśli chodzi o Podstolinę. Obok walki
otwartej wrogich obozów, wy-z.y kanej w akcie p]erwszym. dwa
j eszcze motywy dcs1.arczały punktów szczytowych w romansie rycer kim : porwanie i pojedynek. Dokoła nich osnuty akt czwar y.'
Porwanie przybrało jednak charakter dość niespodz.iany: zamiast
porwania panny ma nastąpić porwanie kawalera, w dodatku kawalera. który przed „porwaniem" - sam się znalazł dobrowolnie
w domu Cześnika. P rwanie inscenizowane przez Cześnika jest
więt: zbyteczne, co zresztą nie p zeszkadza faktowi, że n1by scena
porwania rozgrywa s]. ""' t:hwili , gdy Wiicł.aw :>'Ostaje otoczony
w scenie ósmej Tak zaś chęć parodiowania ... władnęla poetą, że
przygotowuiąc „porwanie" kapitalnie sparodiował cudowną seenę
dyktowa:n.ia l i tu w Ślu ba ch panieńskich; rolę Gustawa oddał
Cześnikov."i, r lę AnieL Dyn da lskiem.u, a List miłosny tak ustyi.J zowal : „Bardzo proszę, Mocium Panie, Mocmm Panie, me we7.\\<Jnie, Mocium Panie. wz.ąć w sposobie .Jako ufność ku o. obie itd ." .
Pojcdynkow i chn1 starców można był<> niewątpliwie użyczyć
równi <>ż p1ętna komizmu i parodii, ale tutaj takt artystyczny
ro 1:umi nie µsychiki wstrzyma1y komediopisar za; nie tylk o Cze ·n·k,

I cz także R jent ma w sobie krew rycerską; pojedynek musi być
brany na s r io; wobec t go do pojedynku nic doch dzi, a za to
z nieodbycia się pojedynku wysnuwa Fredro z prawdziwym mizostwem konsekwencJe rzucające światło najpełniejsze na rycerskośc Cześn.ika J na pomyslową, wyraLnowaną mściwość Milczka,
który niepunktualnego przeciv.rnika pragnie śmiertelnie skompro·
mitować, a traiia na moment sw j przegranej.
To zaś. co r zgrywa 1ę \\ domu Cześnika w chwili niespodzian j ,,- zyty Rejenta, jest szczytem parodii. Nienawiść dwu rodów
prze zkadzająca miłości kochanków prowadzi logicznie do katatro! ', któq stanowi (po dokonanym porwaniu) ślub wymuszony.
Cze'nik zatem jako tradycyjny „tyran' z romansów rycersko- miłosnycb zmusza do malzeństwa ale, na złość przeciwnikowi,
nakazuje małżeństwo kccha) ącej się pary z dwu rodów wrogich.
Pomysł t j „zemsty'' jest naprawdę niezrównany. I doskonałe je t
zakończenie, w którym wlaśchde wszystkie strony walczące (tj .
Cześnik, Rejent i P dstolina) prz grywa j ą i zarazem wszyscy
wygi. wają.
AkcJa, którC"j niezwykle bogac w tym ię właśnie tłumaczy,
:l nie dramat parodiuje, 1 cz powi ść r cerską, skonstruo>nna jest
jako konsekwentne stosowanie konuczne mo ywów poważnych , romantyczno-walterskotowskich.
Ale to nie wystarczył wenie parodystycznej Fredry Dodał
je ·zcze wyraźnjejszą parodię jako część składową równoległą do
akcj ; właściwej. Obok „sp ru o zamek" i zawikłań romansowych
je ·t nadto kompletna biografia rycerza w czterech aktach Bohaterem jes1 Papkin.
Ak pi rwszy: r cerz Papkin daje się p z.nać jako wojownik;
·u bocznie wy ępuje \V roli S\\'ata, ważnej w średniowiecznych
p ma ac:h piczn ·eh, l w roli trubadura, jako że sentym ntalnoromantyczne utwory bez pieśni przy wtórze lutni obejść się nJe
mogl. · piewa, jak w epo~ romantycznej ocz kiwać można, pieśń
ludo\ ·.i. która Fredrz widocznie mn.i j się podobała niż M Uerowi
pio enka przytoczona w Mi:!:antropie .
Akt drugi: rycerz Papk in produkuje się jako kochanek. Styl
jego, tak bajecznie sparodluwany, nie jes wprawdzi par dią stylu
romarit cznego. ale za to sam Papkin po romantycznych propozycjach Klary nie podziewanie kryt ·kuje romantykę gren : ,.Pann m w glo\\'ie krokod ·le Tri dziś modne, wdzięczne, ładne, Co
zabójcze, co szkaradne''
Akt trz ci; ry rz Papkin j t posłem i w d Ud1\ y posób od cwwa. Jak wycrlqdają honory po łowi Ś\\iadcz.:'l'u:. Poselstwo zaś
to j ci n z i totnych momen ów w b1ograi ' • wi llri go rycerza i jeden z i t tnych motyi.vów \\ po\\riesci rycerski.ej.
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fin ał'.

Fin ał

być tylko śmier
boh atera. Parodia
bardzo ryzykownym; ale Fredro przezwynadzwyczajnie. W akcie czwartym rycerz P apkin

m

może

śmierci była pomysłem
ciężył trudności

umiera i ogłasza swą wolę ostatnią.
Z reakcji przeciw romantyzmowi zrodziły się w pewnej mi rze
d wa arcydzieła Fredry. Al reakcja jest także pewną formą ulegarua wpływo m. Nic więc dziwnego, że antyromantyczny Gustaw
opromienil się bla kami romantycznego poj mowania uczuć i że
antyromantyczna Zemsta owiewa urokiem romantycznego wskrzeszama czasów miruonych .
1918 r.

2 COMMEDIA DELL'ARTE W „ZEMSCIE'
A SPÓR O DA TOW ANIE AKCJI
Bawi się świetnie publiczno· ć . gdy przysłuchuje się i przypatruje
s ·cnie nib y-miło n j, jaką odgrywają w akcie drugim Zemsty Papkin i Klara; bawJ się niemniej świetnie czy1.elnik, gdy zachwycają
go i rozśm'eszają ich wypowi dzi stylowe. Ni zale-i.nie od akcji
włascnvej , bez wpływu na jej tok intermezzem niespodziewanym
arzy tutaj teatr w teatrze. Nagle przcdz1erzga,ją się dwie postaci
owej prz szlości szlacheckiej w parę aktorów - i ku przyjemności
\•lasnej urządzają - commedia dell'arte, improwizowany popis
poetycko-aktorski
Że gra z cała świadomością Klara, to jasne. Przygotował tę ekspan ję talentu 1 temperamentu i humoru nastrój , w jaki ją wpra-
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wił , p ryp tie zygzakowe jej
łasnego bardzo poważn ie i bardzo
serdeczni prz żywancgo romansu. którego bohaterkę obok szczerości uczuc:a i rez l utności cechuje nad1o sense of humou-r, dar
odczuwania rad n.ego śmieszności.
Najpierw, za ceną, dzięki zwyczajowi podsluchlwania, który
l<prawia jako dobrze wychowana panienka ubawiła się zalotami
Cześnika starego do niezupełnie młodziutkiej Podstoliny:

Ona, skromna, raczka spiekła,
Ale rączkę mu przyr:z:ekło.

Po chwili .. . podsłuchiwanie pozwohlo jej stwierdzić o b ecność
v mieszkaniu Cześnika i usłyszeć rozmowę ukochanego
z Papkinem („Ja wiem wszystko, bom słuchala"). Miałaby powód
zaniepokoić się 1 przestraszyć, a j ednocześnie ucieszyć przedsiębior
czością mlodzienca, przede wszystkim Je nak jest ubawiona:
Wacława

Co wyrabiasz o mój Botel
Trzeba by ml być w rozpaczy,
żebym tylko C7.aSU mlala..

JE zcze bardziej mogłoby jq w niepokój wprawić zacho'l\·anie
Podstoliny wobec Wacława i jego zakłopotana, stroskana bezradność. Na szczęście nie orientuje się Klara w sytuacji i triumfująco śmieje sie rozbawiona.
Skoro więc w tym właśnie momencie hołd jej składa Papkin ona w·zątlza sobie zabawę stosując się ironic:z.nie do stylu i treści
cnuncjac.v.i miłosnych.
że Klara gra komedię. to nie budzi wątpliwości . Ale czy gra
kom d1ę takż Papki.n? Oczywiście - bo granie komedii jest zasadniczą formą jego życia.
Funkcję Papkina w budowie Zemsty stanowi skupienie i doprowadzenie do skrajności żywiołu komicznego. Rola taka w tradycji
teatralnej była znana, przypadała we „lkom. błaznom . Postać ego
rodzaj u czasem jest tylko narzędziem dla produkowania żartów
dowcipów. gestów komicznych i śmiesznych sytuacJi i pozbawiona
bvwa nieraz wszelkiej samoistnej logiki losu i charakteru. Czas~m - jak np. Grabiec w Ba1ladynie - ma częściowo konstru'l·cję
konst k\ · n tną indywidualnej postaci. częściowo zaś przelamuje Lę
kons kwUlcję osobil: tą, by stać się tylko narzędz'em dla wpro ·adzanfrr dowcipu, sat. ry. gr tesk:i, dla wywoływ nia śmiechu . Papkin
'.\rydawać się może ma1·ionetką slworzoną celem roz"mieszania, au1omatem śmieszność produkującym. Ale Fr dro, ni~zrównany twórca ludzi żywych , iiczynił i tego pot mka żołnierzy - :amochwalów,
sm1 szni tchó zliwych i kłamiącycli bezcz lnie, czlowiekiem ży
wvm, o islotnej 1 gice wewnętrznej
Papkjn j e ·t faktorem , którego panowie ze szlachty używają do
zalatwiania spraw różnych, jak używali cz~sto żydów-faktorÓ\Y . Ale
się
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poruczeń , bo ma zalety
g dosyć postponują, przyznają
mu owe zalety. Jest obrotny, ruchliwy, gięlki, posiada dar płynnego
słowa. pomy łowość i coś w 1 odzaju talentu literackiego związanego
z li1eracką kulturą . Ma świadomość nndmierna megalomańską
swych plusów - i „kompleks niższości", wywalany w nim przez
nędzę żyda i przez pogardliwe traktowanie, tłumi rekompensatą,
na której stwo1·zerue pozwala mu wyobraźnia . Buduje sobie świat
fikcji - i \\ tym świecie żyje na podob ień two dzieci, zwlaszC"La
wąi!ych, ni
mogących innym dorównać. l UCJekających w sferę
jaki jś baśni o własnej osob;P. On nie tylko innych pragnie olśnić
kłams wami. on sam w nic częściowo wierzy (chociaż ma poczucie
realnych stosunków i umie je ocenić - i wtedy jednak deformując
je chę nie). W świecie fikcji \\ oich jest dziedzicem fortuny wielkieJ, w jownikiem sławnym i rozrywanym przez kobiety kochankiem.
Taką logiką osobistości dziwacznej, a Jednak możliwej i prawdziw j, uprawdopodobnił Fredro rolę, którą mu wyznaczy! w komediowej parodii romansu rycerskiego. Obdarzył go - sparod10waną pełną biografią romantycznego rycerza : w akcie pierwszym
swat i woiowmk, w akcie drugim kochanek rycerski, w trzecim
pos eł , w czwartym bohate umierający.
Papkin , który nazwisko swe może nie tylko „papie", tj . gębie
i „papce' zawdzięcza, lecz równie komicznej postaci papuziej Papagena z głośn j, także we Lwowie i w Warszawie popularnej opery
Mozarta Die Zauberf!Ote (Flet czarodziejski ), marzy (podobnie zno-

to

aktor

pe~ 'Ilt:: -

wyższego

typu, do specjalnych

i pracodawcy jego,

chociaż
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vu jak P apagen ) o miłości - i w woim świeci e fik cji p rzeżywa.„
rc,mans z Klarą .
Czy o fikcję idzie - cz też o 'miesz:ne i nierealne, ale istotne
plany matrymonialne?
Jeśh kto w ciągu słuchania c. ktu I sądził, że nieobojętne dl a
akcji plany zach,vyconego sobą i swym śpiewem Papkina znajduj ą
'vyraz w zapO\\iedziach: , Jemu (Cześnik.owi) oddam Podst olinę,
:Malowidło nieco stare, Sobie wezmę śliczną Klarę · • „I zapewne
do mnie powie, Gdy mu zdobycz mą przedst a wię: Niech aj Klara
twą zostanie" to wiatło należyte rzuca na uczucie dzielnego
wojownika rozmowa z Wacławem w akcie II. Gdy się dowiaduje,
że „w swym jeńcu ma rywala', nie jest mu to mile, ale w zamian
za sakiewkę gotów rywalowi dopomagać 1 od .i akiegokolwiek przygnębienia wydaje się daleki; a Jeżeli w scenie IX będzie Wacła
~owi tylko połowicznie się przysługiwał, to dlatego, by Cześnik
me miał do niego pretensji. To zaś właśnie, że po vyznaniu Wacława, świadomy chyba przewagi „rywala", oświadcza Klarze milośc, mó'\ · o nie zamąconym dalszym snuciu fikcji romansowej
i każe jego zapał traktować na równi z opowiadaniami o tryumfach
rycerskich i ero ycznych jako granie przeżywanej komedii.
Commedia dell'a-rte za mprowizowana przez Papkina i Klarę
a na\\'·ązująca do obfit..eJ tradycji literackiej oswrndczyn komicznych oraz ironicznego ich przyjmowania przez ·wybranki - zyskuje
specjalną barwę i urok specjalny przez swą stylowość, przez zwią
zek z rozmaitymi przejawami kultury romansowej .
Papkin zaczyna sc nę deklaracją mił sną \\' stylu klasycznobarokowym, w którym łat wo wskazać rozmaite elementy i bai·oku,
i klasycyzmu. kapitalnie przez Fredrę tak dob1erane, że stają się
rozśmi sz .iącą parodią. To, rzecz jasna, z punktu widzenia mówcy
eiekt nie zamierzony i nie przewidziany, bo an.i krytycyzmem. ani
taktem, ani umiarem nie grzeszy on bynajmniej; posiadanie w·szakże kultw·y lit :rack1ej i umiejęlnnść stosowania środków tradycyjnej poetyki okaruje wyraźnie i potrafi się tym wszystkim popisywać. Klasycyzm odpowiada ogólnej kulturze szlacheckiej i w szczególna· ci epoce, \V której modne były widocznie ody, skoro przecież
n::isz po 1a - niby Koźmian drugi - Cześnikowi proponowal w akcie I wysłuchanie „szczytnej, pięknej ody", „ody do pokoju . Barokowość tak zharmonizowana z postawą wielbic.i la Klary, bo wła
'nie barokowi lirycy miłośni nie dbali o zgodność poetyckich wynurzeń z prawdą uczucia, nie zanikła mrmo antybarokowej poezji
stanisławowskiej: w akcie ID barokowa przemową Re3ent powita
Podstolinę, a w Panu Tadeuszu podofcer młody, co w r. 1812 panegiryk komponuje, wierny jest i klasycyzmowi swej epoki, i barokuwi, ki dy pisze: „O ty, której wdzięki Budzą bolesną radość
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i rozkoszne męki! K1óra na szyk Bellony, gdy zwróciwszy

warz
itd.
Klara, od razu w odpow1.edzi dająca dowód, że niegorzej od Papki n a używać umie retoryczno-poetycznych powiedzeń, choć używa
ich znaczn ie rozsądniej - przechodzi do innego stylt.t, równie bli!- i ego Papkinowi.

p:ękną'

\Y rtawnych c:rasacli rycerz prawy
Kll C?cl dro~icj ~\~el kochanki
w turnicjowc "1jezr.lza1 S?.ronkl.

Widocznie i j j, i P pkinowi znana jest poezja i erotyka rycerska, „miłość dworna". Jeszcze przed epoką romantyzmu wracano
w Europie zachodruej do poezji rycerskiej, a wśród arystokracji
francuskiej już około r. 1780 ideałem modnym stał się trubadur
będący w jednej osobie wojownikiem, poetą i kochankiem. I w liryce, i w romansie, i w dramacie jawi się pseudotrubadurski rodzaj,
genre troubadou-r.
U nas już w r. 1804. W11b6r powieści moralnych i romansów,
który w dwudziestu swych tomikach różne europejskie nowości
literackie wprowadzał, w opowiadaniu pt. Ida. z Tokkenburga przedstawiał bohatera, co jako trubadur staje przed ukochaną. W Puławach inte:resowan
się żywo na początku w. XIX rycerstwem
1 jego poezją i średniowieczną sztuką. „Domek gotycki" stanął
w r. 1809 ob..,k zbudowanej przy końcu XVIII w. (1798) „Swiątyni
Sybilli", a v..rśród urządzanych zabaw nie zabraklo i „zabawy rycerskiej". Turniej i kulturę rycerską uczyniła Anna z Radziw'łłów
Mostowska składnikami rzekomo litewskiego 'wiata dawnego w powieści niby-historycznej pt. Astolda 1807). Izabela Czartoryska,
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ZE~1S T A
komedia wi rszem w dwóch

częściach,

w

pięciu

obrazach

OSOBY .
Cześnik

fI-

Raptusiewicz

Klara, jego synowica
Rejent Milczel·
Wacław,

syn Rejenta

1-:-

Podstolina
Papkin
Dyndalski, marszałek

I

Śmigalski, dworzanin

I

Perełka, kuchmistrz
Murarz 1
forarz II
Murarz III

J

Hajduki,

JULIUSZ GRABOWSKI
LESZEK KUBANEK
- ALEKSANDRA GÓRSKA
- JERZY KALISZEWSKI
J- ULIAN JABCZYŃ KI
HENRYK MA.TWISZYN
l- LUDWIK CASTORI
l- KATARZYNA MEYER
MARIAN CEBUL Kl
ROMAN STANK1EW1CZ
LESZEK KUBANEK
- JULIUSZ GRABOWSKI
I
- MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI
- AMBROŻY KLIMCZAK
- GUSTAW KRON
- JERZY SZMIDT

Cz•~lko

pachołki,

domownicy

ksiądz

Sp ktakl prowadzi
ZOF I

JABUREK

Ko ntrola tekstu
MARIA CENCORA
Kierownik tec hn iczny
::\l !KOLAJ GA WRlŁOW

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej
RO'..\JAK FENIUK
wśród

Kierownicy pracowni:
Elektro-Akustycznej

KRZYSZTOF

UB.\

Krawieckie.i damskiej
BRO . I L \WA KOREJBO

Krawiet:kiej
TAUELSZ

męskiej

T:\NKIEWICZ

Prace perukarskie
K ZIJ\llERA
l\'lARl

FOSZCZYŃSKA,

JAWORSKA

Ki rownik oświetlenia i operator światła
gł. elektryk EUGENIUSZ WIECHEC
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Qper,:>lor

dź\\iP,ku

ZBIGNIE'

.T ANTI<

wypisów z au tQrów różnych pomieszczała pieśni trubadurów
Okrągłego Stołu , opierając się na
niedawno ogłoszonym poemacie francuskim Creuzego de Lessera,
kompilującego średniowieczne utwory epickie. Jeśli Maria z Czartoryskich ks. Wirtemberska w MaLwinie turniej uczyni decydują 
cym momentem akcji, to i atmosfen:e puławskiej będzie >vierna,
i pójdzie śladami Astoldy.
Ponieważ walki ze smokami L.Uane są poezj i rycerskiej, 'vięc
nie przełamuje jej stylu Klara, gdy rycerzowi swemu zleca ...
schwycenie i przystawienie krokodyla. Jeśli Papkin od „desertej
Arabii" mógł zacząć, nie tylko przez tradycje klasyczne pobudzony,
ale i przez zain eresowania podróżnicze, egzotyczne, orientalistyczne
wieku XVIII i lat następnych, to dlaczegóż Klara nie ma go n.ad
N il skierować wtedy, gdy wyprawa Napoleona Egiptowi nadała
cechy modnego luaju?
A jednak - Papkin piętnuj e złośliwą i dowcipną prc>pozycję,
tchórzowi uczynioną, jako przejaw nowego jakiegoś stylu.

i podania o Artusie i rycerzach

Pannam w glowle krQkodyle,
Bo dziś każda zgrozy szuka .
To dziś modne, wdzięczne, lndne,
Co za l'lńj cze, er.> . kar: dm.•• Dav."'niej młoda panleneczl<.a
Mile r~ekła kochnnkowi:
Daj ml. Juhy, kaneret::T.ka A d:-lś katda ~wemu powie:
Jeśli nie chces? mojej zguhy ,
Krokodyla d:Jj ml, lnl>y ! -

Dawniej - to znaczy wtedy, gdy sam tylko sentymentalizm
modny był wśród kobiet. P:mowanie jego nie minęło jeszcze; do
przedmiotów modnych należy gitara, przy której dźwięku złoto -
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wlose dz iewczę w dwork u sz acheck im śpiewa piosenki; znajdą się
m ędzy nimi nawet picscnk ' na n i tę l udo wą; wszak to czasy Reklewskiego i Brodziń kich. I P apkin może parod' o wać t rub adura,
który śpiewem chce wywołać u kochaną - i przy akom paniamencie
gitary śpiewa w akcie I wybr~ną bardzo niewłaś c i wie i nietaktownie piosen k ę ludową .
Ale tkli wy sentymentalizm ma już rywala: od r. 1795, od rozp oczęcia widowisk teatralnych AbeHinem wielkim bandytą Boguslawski przeszczepia na scenę polską repertuar wiedeński; wzruszają publ i czność: !wow ką, a potem warszawską „dramy" zarówno
sentymentalno -rycerskie, jak też wstrząsa j ące grozą. Jawi się elem nt grozy i w zbior wym wydaniu poezyj Niemcewicza (1803-180-), przy wajającego pełną okropnośc1 balladę angielską Lewisa
Alon".'O i Helena i w Wyborze

powie~ci

moralnych i romansów .

D amy czy a1ą nie tylko ent vmentalne romanse pani Cot in i sentym ntalno -rycersk1c pani Genlis, lecz także głośne powieści sensacyjne Anny Radclilie, operujące efektami tajemniczości, zbrodni
i grozy Anna Mo ov.'Ska pod piekę „ponurego ducha Anny de
Radcl 1I" (poznała ją w przekładzie francu kim) oddaje w r 1806
trzy nowatorskie tomiki pt. Moje rozrywki, nieudolnie naśladujące
~YP sensacy,j nej literatury.
Widocznie weszła ta literatura w sklad ustalonej mody literack i j. jPśl Papkin tv.'1erdzi: „To dziś modne, (.„) Co zabójcze, co
szkaradne". A że jednocześnie moda literacka obejmowała już
w dziedzinie tematów turni je i rycerski śluby, więc rozmowa
' ·idocznie toczy się gdzieś pod koniec pierwszego dziesięciolecia
wieku XIX. Zgodne t ze wskazówką chronologiczną. której uclZiela
Fredro w akcie IV, gdy stary Cz '·nik wspomina konfederację barską jako odległe cza • pięknej mlodo · ci.
Tak zatem analiza dialogu Papkina i Klary nie tylko sporo
przyjemności daje badaczowi, lecz nadto wynik ważny .
Przynos i silny argument na korzyść ostateczn go ustalenia czasu
akcji Zemsty.
1952 r.
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TADEUSZ ŻELEŃSKI - BOY
„ZEMSTA" Z PUNKTU WIDZENIA MURARZA

„.Zemsta Fredr y„. P isalem o ni j niedawno w Krakowie; wyśpiewałem wszystkie hymny na cześć tej uroczej komedii. Może b y
t ak dla odm iany spoj rzeć na nią z innego punktu widzenia? Na
przykł ad. „ z punktu murarza, który naprawiał mur graniczny?
A więc, było tak. Dwóch szlachciców sąsiadów darło ze sobą
koty; jeden na złość drugiemu postanow~ naprxnvić mur . . P.osłał
po murarza; w trakci robo ty drugi szlachcic mui urz<l spędził i po.turbował; pierwszy odmówił mu zaplaty i wyszturchał go za drzwt.
Później dwd.i szlachcice si
pogodzili, pożenili dzieci · wyprawili
huczne wesele. A murarz? Historia ruc już o murarzu nie wspomina.
Cóż za głupstwo! powie ktoś. Nie takie głups t wo , szanowny
p· nie. Bo niech pan posłucha. Murarz miał dzieci („mieć m Żl~cie,
tacy młodzi" jak słusznie powiada rejent); te dzieci miał · t.nów
synó\ , których posłano do szkoły, i dzisiaj te wnuki skromnzgo
m u rarza to jest po trosze dzisiejsza rodząca się Polska, to jest publ icznoś ć t eatraJna. I jak tu żą d ać, aby te wnuki poturb owanego
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murarza patrzyły na j aśn ie wielmożne figle pana cześ ni ka z t ym
sam rm rz wnym en1ymentem z jakim np. patrzal n a n ic karmazyn Stanisław Tarn „wskil
A wnuki rejenta i cześnika? - zapytacie. A szambelan Milczek
wychowanek Teresianum, i hrabiowie de Raptusy Raptusiewiczo" 1c
Graj ą doskona L w bridża, nie opuszczą żadnych wyścigów,
ale w teatrze bywają rzadko. Na tych F.redr jeszcze mniej może
licz. ć.
I oto do czego zmie1-zam. Uważam Fredrę za jednego z najwięk
szych artystów śwlata, zjawienie się jego w dziejach naszego teatru,
zwłaszcza w dane.i epoce, wydaje mi się jakimś cudem. Toteż,
odkąd się bhzej za j muję teatrem, dręczyła mnie myśl, dlaczego,
vbrew wszystkim entuzjazmom i nawet moralizowaniu krytyki,
dzisiejsza nasza publlcznosć pozostaje wobec Fredry tak oporna?
Czemu ten rozkoszny autor, który nie powinien schodzić ze sceny,
j t postr chem d:rektorów teatru, a zwłaszcza ich kasjerów?
I zacząłem przypuszczac, że to nic innego, tylko z zbyt młoda
i n"dwrażliwa je zcze demokratyzacja naszego społeczeństwa reaguje tak niechętnie na szlachetczyznę Fredry; że to ta przeszłość,
o dbijająca się w jego utworach, jest może zaporą, odgradzającą
go od tych, którzy Jeszcze nie dojrzeli do rozkoszowania się samym
artyzmem.
A może i jeszcze coś? Może właśnie tej przeszłości jeszcze za
duilo w na zym obecnym życiu? Może za dużo się tłucze w Polsce
je zcze ducha szlachetczyzny, tym yl.ko róznej od owej fredrowskiej, że straciła do szczętu wdzięk, humor i gest? Może i to jest
ową przeszkodą? I może dopiero kiedy ów czerep rubaszny stanie
się naprawdę muzealnym zabytki m, wówczas, wyzwolona ze skorupy S\ eg materiału. przemówi do wszystkich Polaków dusza
anielska artysty Fredry
Tak, Fredry, po prostu. Bo gotów byłbym zaproponować pewną
koncesję dla ducha czasu. Got6\Y byłbym opuścić na afiszach teatralnych owo „prowokujace' hr_ przy nazwisku Fredry. jak gdyb ,
podkreślają e jego przynależność klasową. Wszak mimo „okopów
w . Trójcy" nawet autor
iebosktej jest po prostu Krasińskim,
nic hr. Krasi!lsl<im. Fredro zasluiył na to, aby go odhrab1ć Nazwi.im. go, j ż li chce i , .obywatelem" Fredrą, nawet „to-warz szem" Fredrą, ale kochajmy go i żyjmy z nim naprawd . jak z towarz 'SZem, bo Fredro to j t owa tęcza, zwiastująca nam niegd ·,
ż sic Pan Bóg tro zkę przestał na nas gniewać ; t jest najczystszy,
najszlachetniej zy uśmiech, jaki kicdykolwjek wykw i tł na naszej
smęt ej, polskiej ziemi ...
Boy - Żeleński .•Obrachunki Fredrowskie„
Książka
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i Wiedza 1049.

KAZIMIERZ WYKA
KIEDY ROZGRYWA

SIĘ

I DLACZEGO JEST

„ZEMSTA

I

KOMEDIĄ?

l.
Oglądając na scenie Zemstę Aleksandra Fredry widz
spół 
czesny obydwa p tawione w tytule pytania gotów jest uznać za
zbędne i zbyteczne IGedy rozgrywa się Zemsta' Oczywi'cie, że
w szlacheckiej Polsce przedrozbior wej. Poja,viają ię przecież
przed nami p tac e przybrane \"\' kontusze i obdarzone takimi
t tulami j ak Cześn ·k . Rejent. Podstolina (czyli wdowa po Podstolim), jak marszałek śmi zn go dworu Cześnika - Dyndalski oraz
kuchmist1z Sm'galsk i.
Dlaczego jest komedią? Przy takim pyian·u zdziwienie v1ndza
je zcze bardz.iej rośni . J akżcż bowiem nie może być komedią
dzieło t~atralnc, w którym jedną z głównych postaci stanowi przezabawny fanfaron Papk:n . dzieło. w którym mając trzeli~ do przeciwnika Cześnik woła na sługę „Hej 1 Gerwazy! daj gwintówkę!
Niechaj strącę t m kówkę'" Zamiast slrz'lłu neczywistego - wybuch śmiechu na widowni.
A jednak, mimo sprzeciwu czy zdziwienia widza, obyd'' a pytania skłonny jest m podt.rzymać Bo wcal nie jest rzeczą oczy' ·i tą, k1 dy, w jakim przypusz ·zalnie dzi ięcio1eciu rozgrywa ę
1

akcja tej wspaniałej komedii . Również fabuła i konflikty podane
w Zemście co chwila ocieraj ą się o sytuacj dramatyczne, dalekie
od komediowego charakteru tyle że szczególna zręczność au torska
Fredry przesuwa je natychmiast na pole komedii Dlatego rozpatrz.my uważnie obydwa posta"\\.'ione pytania, ponieważ podobny
zabieg może ulatw1ć zrozumienie tej arcykomedii. Fredro jest bo wiem twórcą .niesłychanie przejrzystym, niebywale klarownym, ale
to nie oznacza, ażeby nie był pisarzem kunsztownym, świadomym
wego rz miasła i w genialny sposób zna j ącym sztukę od dzi ały
wania na widza teatraln ego.

2.
Kiedy rozgryv. a się akcja Zetnsty? Temat swojej komedii zaFredro z dziejów starego zamczyska w Odrzykoniu na
północ od Krosna, którego polowa przypadła mu w posagu żony.
Dawne akta procesowe, jakie dos"taly się do jego rąk, opowiadały,
jak 1o zniszczone póżniej zamcz sko było w xvn stuleciu w ciągu
przeszło trzydz1
tu lat przedmiotem niekończących się waśni i pro ecsów między jego współwłaścicielami. Jeden z nich, u pariy piernacz Jan Skotnicki. 1o daleki pierwowzór Rejenta. Drugi, rębajło
i zawadiaka P iotr Firlej, to podobny pierwowzór Cześnika . Podobnie też Jak w komedii, długoletni zatargi zakończyły się małżeń 
sLwem między dziecmi obydwu skłóconych stion.
Wnrto też dodać, że owe malownicze i w p i ęknej okol icy p o ło
żone mury, przyciągnęły też uwagę inny ch art
tów polskich. Seweryn Goszczyń ki umieścił w nich akcję swojej fantastyomo patriotyczn j powieści Król zamczyska Chętnie szki ował odrzykonski zwaliska Jan Mat jko, gdy z.nalazł się na ziemi krośnień 
skiej.
Temat stąd zacz rpnięty zamierzał Fredro opracować z początku
w postaci komedii całkowicie współczesnej . Znamy plan tej komedii W samym układzie akcji niewiele lę ona różni od definitywnego ksz t ałtu Zemsty . Al prz szły Cz 'nik w tym planie jest. Ba r on_m, Rejent nazywa się Ki ełbik, a Podstolina n_ nazwisko Pani
Rublowa . Na przykład . ilekroć w Zemści Cześnik uzywa starop lskiego porzekadla mocium pani .•, tylekroć w tym miejscu Baron
powiada - pas si bete {n ie takim głupi).
1 początkowo zaczął Fr dro pisać d efinitywną redakci Zemsty
przv użyciu Barona, Ki łbika i Rublowej, by nagle uk ończywszy
w ten sposób akt pierwszy, zanotować w rękopisie : „Zmiana czasu
w planie: I akt do przerobi rua" . I skoro ta „zmiana czasu w planie" nastąpiła pod j go piórem, Zemsta przybrała wygląd w jakim
wystawiona została po raz pierwszy we LWO\\'ie dnia 17 lutego
czerpnąl
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w jakim

odtąd oglądają

liczne pokolenia widzów lealral-

nych

V jakim więc konkrP n.ie cza, ie toczy s · ę akcja Zemsty? Mimo
k nt zów Cze·ruk.a , Rejenla odpo,viedż meła1w 1. Zcms1a nkw pH ,.:e rozgrywa się w okr sie. \\' jakim dawn' sarmacki obyczaj ~ach· ki poczyna zanikać n·1 i-tecz nowych typów ludzkich,
no\\ eh obyc-.i:cj ·w 1 str JÓW. Tak byłu za panowania króla Starn sła\ ·a uguS"\a, zwłaszcza w drugie] jego połowie. Ponadto Cześnik
t!l oneg aj zy konfed •rat barski. Bitwy, które wym enia on
apotrof!e do karabeli {a .t TV) to bitwy konfed :racji bar kiej, rozp cz j \\ roku 1768. v.- pi tw zych la1ach panowania króla ta-

nUa.
August.a
.W .amach t go panowania Cześnik 1 RlJen1 będa więc typowvmi orzcd!itawic.clami sarmatvzmu. s.iedzac m1 gd1,..ieś na glębo
k;ej mowincji. Al na tę pro~mci docierafą przemiany obycza jowe typov. e dla dworu kr61ev-.rski rro i . 1 dkÓ\\ l n dwói na: ladując\·ch. Prz ·kładem roman.i; P dstolinv z Wacław. m. T1 r manowa •;dó"ka. lrua na amory z studcntlm podającvm się za kog:.
mnc!!'o ni:.: je t naprawdę. to wcal cz "te zjawi ·ko „ż<m modn . eh"
e>WE..,o okresu. Takie to wdowy i podobnyeh mlodziei1chw mając
na m.(li .-yrzekal Ignacy Krasicki w satyrze św a. 1 -cpr:uty ,.wolno szaleć młodzieży wolno starym zwodz1ć v;•o1no si na czas
ż nic, wolno i rozwodz1ć".
B:lrwa czasowa po ki
anislav... oWskiej g ·ruje w1ęc \.\ Zem:cie
Ale nic jest to ba.rwa wyłączna . Bo z .icdn j strony pewne elementy
te; ar ;komedii sięga.Ją aż pol kiego bai·oku. Dowod tn m ...że być
kw cista i typowo barokowa tyrada. którą Rejent wita w sv-·01m

domu Po t v l in ę: .,Wielki splendor na mnie splywa, moja pani
''a" (akt. lll, sc. 5). Z dr ugiej zaś strony w przezabawnej
sc 111e między Klarą a Papkinem (akt II, se. 8), kiedy w do·wód
r . ·cer.ski .j stałości żąda ona od Papkin a krokodyla żywcem, napo tykamy fr drO\vską kpinę z określonych objawów wczesne o romantyzmu.
W tle kulturalnym Zem ty rozpiętość chronologiczna sięga zatem do cza ów baroku po wczesny romant zm. Ale nie ma w tej
komedii ont j dnego zdana, w którvrn wyraźnie powiedz ane zostalo, czy Jesteśmy przed rozbiorami czy już po rozbiorach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Ta rzeczpospolita, zaludrtiona obrazami
ludzkimi typowymi dla Polski szlacheckiej, jak gdyby istniała poza
czas m, jak gdyby czas historyczny przystanął w miejscu.
Nie tyle więc w j akimś realnym i dającym się dokładnie oznaczyć. dzi sięcioleciu rozgrywa się Zemsta, ile w takim czasie, jaki
za .J ózefem Ignacym Kraszew kim wypada nazwać czasem kontu·~=owym. Ten zwrot oznacza to, że w danym dziele pisarz "'i.em.ie
zachował obyczajowe, kontuszowe, właściwości dawnego obyczaju
szlachecki go, ale mało mu na tym zależało, by reahzm chr'anologiczno-hist ryczny utworu został ści le dotrzymany. Minęła bowiem
bezpowrotnie Polska szlachecka, ale pozos ał na zawsze jeJ czas
kontuszowy 1 ludzH:, którzy lylko w takim czasil' zyć. moglL Co
też •vażne, ów c=as kontu..szou;y, jeżeli przez ten termin rozumieć
pewne sytuacje międz. ludzki , w n:ejednym ze swoich obj~wów
trwa po dzień dzi iejszy w po tępkach i zachowaniach się Polaków.
Omawiam wła 'ciwość. Zemsty to zarazem jeden z głównych jej
uroków ~ przyczyn;.i, dla której ta komedia pozostaje we ąz ;tywa
i niedościgni na Ni ' jest to bowiem utwór o szlacheckich prowincjuszach i Jclóconych ze s bą pawia owych pseudowielko"ciach,
którzy na zawsze przeminęli W Polsce Ludowe3 roku 1969 nie
mało jest Cze5ników i Rejentów, cboeiaż herbów oni n:e mają
i kon~uszów nie noszą. Papkinów też nie brakuje, ani Pods.olin.
W Zem.~cie, j ak w zamglonym zwierciadle, oglądamy samych siebie
i nie wiedząc o tym - z siebie się śmiejemy.
Do" ody? Jes ich wbród. Biorę ten tylko. Ileż sytuacji mi~
ludzkich, i t ż pozornie do rozwiązania niemożliwych konfuk ów
m'ędry '.nstytucjami czy instancjami, tłumaczy się po prostu v.- aktu i1nych sto "Wlkach i ludzkich charakterach jako naV1rracająca
"•ciąż powtórka tej \\ ymiany zdań między synem a ojcem:
miłości

WACŁAW

Cry nie byłoby pnsob i
l',t piwszy „e stron obu,
"L P mniaw~lY pn . zie szknd:v.
Dro '11'1 ·ozklej wrócić zgnrty~
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CZESN l K
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z nim w Tg dite? - mnclum !)Gnie,
Wprzódy sio ilce w miejscu stanie,
Wprzódy w m nu w y chnie woda,
N m tu u na I) dzle n:o da!

3.
W tym ,kontuszowym czasie" umi ścił poeta· utwór, który napewno jest komedią . Świetną, pełną nieoczekiwanych przeskoków
akcji niespodzianek, zabawnych zderzeń charakterów komedią.
A tymczasem akcja owej komedii co chwila ociera się o dramat.
Gdyby nie czujne i ustawiczne zabiegi kom d1opisarza, przesłanki
wydarzeń musiałyby się przerodzić w dramat. Przyjrzyjmy się bowiem uważniej akcji w jeJ miejscach węzłowych.
Rejent odważył się naprawić mur graniczny dzielący j go część
zamczyska od cześnikowej. Cześnik przemocą spędza jego ludzi. Nie
wiele brakowało, by zażarty Cześnik , strącił makówkę", czyli gło
wę Rejenta. Po raz pierwszy grozi grubsza sprawa.
Jakoż w akcie drugim Cześnik wyzywa na poJedynek ReJenta
i z wyzwaniem takim wyprawia Papkina. Zapamiętajmy , że właśnie
Papkina - najmniej serio, najbardziej śmieszną osobę utworu. Rejent zaś ze swojej strony zapowiada taką kargę na Cześnika o popełniony gwałt, że go skryje ,,gdzie nie widać ziemi, nieba"! Nie
są to więc zapowiedzi komediowe. Niechajby teraz, gdzieś pod koniec aktu drugiego, spotkali się ze sobą zwaśnieni sąsiedzi, krew
gotowa się polać. Po raz drugi grozi grubsza sprawa.
Papkin z pisemną dpowiedzlą Rejenta na wyzwanie Cześnika
wraea do swojego mocodawcy Rejent oczywiście wyzwanie przy-

?.7

jął

pom waż ak nakazuje honor i obyczaj szlach cki D zgody
dolą .:ył .J ednak g rzką pigułkę z wiadomością o Pods1 lini i zem ście s \'Uj j „cl tej ·lrony . I teraz, z pocza1kiem aktu IV, akcja zn -

\\u skacz gwałt wnie w pobliże dramatu. Po raz 1rzcci grozi grubsza prawa. Rozsterdzony Cz :nik postan wia urządzić naja1.d na
zac ętego sasiada. Ni chajby S\\'OJ<.> post.anowienir wykonał - ni
k ń z ·łaby i k .1mcdrn słowami: „zgod 1. zgodo, a Bóg wt dy rękę
pod "
Z tego niPbczpi zn_go pobliża Frf' ro S'.lyhko wycofuje b ieg
Bo Cz n ' k bez niczyjl'j rad. i porno y jednak się ue:n„ ow, I. Cze~nik. o którym przec eż \\ icmy, że to gwal ,,'ll;k
i ra Jt11. po. tępuj
· ZAwsze Z:J p'erw Z',"m porywl'm. agl - po
raz p1er\I.. zy \~· k medii i osta :ni! - pos1an; wia zadz1alac podst m 1 chytrościa - czyh J k Rej nt. Dvktuje list do W<icł wa.
l'Z ·kom pióra Kla :', by syna s .si da zwabić w
·oj CJ.:my i z~niac ~o ~w Hem z Klarą z mścić si-· za od('branic Pnds~oliny.
W dzimy zatem, że przvnajmn1ej w trzech zasadniczych· 'lliejscach - awantur prz; murze, pojedynek, zami<ir napaści na R j nta konsekwencja prz ·łanek zawartych ·w .Zcmśc e" zmierwl g ·ałtown' w s ranę pięda dramatycznego. Fredro ani razu
do ni 'go nie dopuścił. Powie k1oś że dlatego nie dopuścił poniew;:iż pr. gną! napisać k medię nie dramat. SłuS7.Ili ale spra\\'a
Z ms•y na tym \\'Jaśni polega, jakimi 1o środkami artystycznymi
akc · ~ tocz._ cą ii; na pograniczu dramatu Fredro ?dolał popr wadzić
1 rozwiązać w sp - ób komediowy.
P rz losuj w tym c lu różne „zd-·rzaki" by nie doszło do
zbvt ·tr go konfiik1u
ajważniejszy pośród nich , to osoba Pap-

28

kina. Tr u dn o w ko m edii swiatow •j wskazać postać równie znakor ównie śmieszną . Jeden z naJwspanialszych naszych aktorów
fredro s kich, równie mist rzowski J ko Cześnik co .i a'ko Papkin
pisał o tej p ostaci Jen.y L zczy ńs ki:
,.Odtwórca t j rozkosznej figury prz d wszystkim wi erzyć m usi
święc i e w e wszystkie łgarst wa, bufo n ad
i opo\ leści , jakimi ten
arcyłgarz szaf uje tak h ojnie. Każde łówko wychodzące z ust .i go
p oc·. a powol i lbrz 'mi eć , n asycon e fan tazj ą . do rozmiarów epopei. T j a kb y Ilia cla lagi. Podni con. t ym łgari."tw m , zacb\vyc ny
sw<1 wymo w ą, m al uj ob az i syt acje, które nigdy ni istniały
i w k tór ych j ak o ż y wo nigdy nfo br ał u dz i ału . Lub uj e się każd y m
łó rk iem, p rzecin kiem niem l, wierz ąc we wszystkie \ y pow iadane
przez ie b ie an drony. Bez tej ni zach\. ianej wiary, bez tego głęb o
k iego prz k on an ·a, że to W SZ 'Stko, O czym plecie bez zająknienia,
z d a i·zy ł o m u się w rzecz rwi l ś c i nie m a P ap k ina'' .
D l acz go Papk in j st ,zderzakiem" komediowym'' J . t on c zymś
w ro zaj u ·orn i voia ż r a kom ediowego, bez k tó r~ g nie obej ie
s ię we w. zystkkh w aż niejszy ch mom en ta h al':cji. T o on Cześn iowi m a sl uż . l: za p ·a i po:-'. r nika w m a łże ń stwie z Pods li n ·_·
to on dowo dzi n a jaz dem n a m urar„y nap r a wia .i ą cy c h m ur; t o on
do domu ześni ka sprow adza j ń a
acła w a ; to on j ako s kundant
Cze n ik a przynos i Rej n t:n ·• wyzwanie n a poj dynek.
Na ten ost tn i szczegól Z\.\ITÓtm" uwagę. Fredr o, ofice r nap le1iski m usiał znać dosk n alc kodeks h norowy i j go t ow a rz_-_k ie
p t zcpis '· Przep isy t zal eca ł y przy p jedyn ku vy bi e rać n a sek un d<.1 nta osob po w a ż n ą i znaczniejszego . bnu k t ra by m cgl a w potr z bie po g o d zi ć zwaśni o ne s tron y. Ty mczasem sek un d ant >m

mitą,
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\\. Zem f: c ;e ma zos :i::: c:zlo wiek tej kond ycji co P apkin, za sak ie \'\ 1 kę
na \.vszysiko g<.1t ów.
J ednym sł o w em - il ekr o ć pojawia się w „Zemś c ie" zakręt dr a m atyczny, prostuje ów zakręt i łagodzi obecność Pap kina . Postaci
najrnnir>j serio. śmiesz nej , najba r dziej z nieprawdziwego zdarzenia.
D zięki niemu każda y t uacja p o ważna rozp ł ywa się w jaki~ zupełnie nieprzewidzianym i n iepraw d opodobnym efekcfo. P onadto
sama obecność Papkina na tych zakrętach wy d arzeń ostrzega widza,
by n iczego się nie lękał, że ' vszystko p ot oczy się dalej ku j ego
zabawie.
Olo d laczego głównie „Zems1a" j e t komedią . Tym spos obe m
kończymy odpowiedź n a podwójne pytarue: kiedy rozgrywa się ta
arcykomedia i dlaczego nie dostaje w niej wątków równie dra m a tycznych, co n p . w Panu Tadeuszu Mickiew icza. Pamiętajmy bo\viem, że te dwa wielkie dzieła naszego piśmiennictwa t wo rzą p arę
całkowicie rówieśną . W lutym 183-t roku lwowscy aktorzy po raz
pierwszy na scenie p olskiej przemówil i cudo-wnym wierszem Ze m ·
sty. W lutym tegoż roku ukoń czył Mickiewicz w Paryż u pisać P an a
Tadeusza. . Ten sam mądry uśmiech, pob łażanie i zn aj om ość tego
co pol ·kie łączy poemat Mickiewicz a z arcykome dią Fre dry 1 t e
dw ie gwiazdy, które wzeszły w tym sam m m :e i ącu , płon ą n a dal
niewygasłym blaskiem .

P. S. Szersze UZ'-lsadnienie podan yc h uwag o Ze m ści · zn a l eźć mo żn a
w \I\' ·daniu komedii ze wstęp em Kaz im ierza Wyk i (Warszawa 1951.
. .K siązka i Wiedza"); historia tekstu i powstan ia Zmnst v prze dstaw iona
zos'ala p r zez Stanisła\va Pigonia w : Aleks 2n der Fredro ,.P is m a wszys kie. W •d anie krytyczne" Seria T, t. VI, s . ~65--~22 , 498-522, W- wa 19°8 .
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Pr:!/ pa lon1 i 1rn 1 pi .trze r:~y1rny
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