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DO NASZYCH WIDZÓW 
Kilka slów od Reż·ysera „Zemsty" 

Drodzy Widzowie, wielu z Was w listach pisanych do 
Teatru prosiło o wystawienie Zemsty Fredry. Z radością 

zawsze spełniamy Wasze życzenia, o ile są one zgodne z na
szymi założeniami artystycznymi i społecznymi, i oto dziś 

przywozimy Wam Zemstę . 

Praca nad Zemstą dała nam wiele satysfakcji i emocji. 
Przystąpiliśmy do niej onieśmieleni świetno~cią wspaniałych 

tradycji aktorskiej w wykonaniu tej najdoskonalszej bodaj 
polskiej komedii. Najznakomitsi aktorzy polscy grali w 
Zemście: Bolesław Leszczyński, Żelazowski, Frenkiel, Jerzy 
Leszczyński (Cześnik), Wjncenty Rapacki, Jaracz, Węgrzyn 
(Rejent), F-renkiel, Zelwerowicz, Solski, Jerzy Leszczyński 

(Papkin), Kamiński, Solski (Dyndalski) . 
. Jerzego Leszczyńskiego, Solskiego, Węgrzyna niektórzy 

z nas widzieli jeszcze na scenie„. 
Odrzuciliśmy różne i bardzo sprzeczne opinie krytyków 

o Zemście wyrażające się w tak krańcowych sądach jak np., 
te dwa: „Polska urosła z takich dwu sił ·i wartości : z po
łysku stali w rękach takich rębaczy jak Raptusiewicz i z nie
ugiętej, żelaznej woli, skupionej z mózgu takkh bajecznych 
głowaczy jak Milczek" (Eugeniusz Kucharski) i replika na 
to: „ ... z większym podobieństwem do prawdy możnaby po
wiedzieć , że Polska upadła przez takich ciemnych warchołów 
jak Cześnik ... i takich krętaczy i pieniaczy jak Rejent..." 
(Tadeusz Boy-Żeleński). 

Nie chcieliśmy stwarzać ani apoteozy dawnej, szlacheckiej 
Polski, ani też zbyt ostro jej potępiać. 

Staraliśmy się być jak najbardziej wierni Fredrze, stwo
rzyć świat w miarę naszych skromnych możliwości bliski 
jego wizji; wsłuchać, wczuć się jak najbardziej w muzykę 
fredrowskiego wiersza, poddać się jego rytmowi i rytmowi 
komedii, rytmowi po 1 o n e z a. Staraliśmy się stworzyć po
stacie soczyste i poetyckie zarazem. Staraliśmy się wydobyć 
urodę fredrowskiego języka poprzez staranną i barwną dyk
cję. Czy i w jakim stopniu udało nam się osiągnąć nasz 
cel - nie wiemy. Wiemy tylko, że praca nad Zemstą dała 
nam wiele radości i pragnęlibyśmy tę radość przekazać Wam 
Drodzy Widzowie. 
Pragnęlibyśmy abyście rozkoszowali się wszystkimi walo

rami tej wspaniałej komedii i abyście dobrze się bawili. 
I zamiast potępiać ten świat, który przecież dawno już od
szedł w bezpowrotną przeszłość, żebyście zastanowili się może 
przez chwilę, czy te staroszlacheckie, „typowo polskie" wady 
i śmiesznostki ukazane w Zemście jak: warcholstwo, sobie
państwo, zadufanie w sobie, krętactwo, obłuda, łgarstwo, 

hochsztaplerstwo. .. nie pokutują jeszcze wśród nas? I czy 
to nie wstyd, że są wciąż jeszcze tak żywe ... 

Krystyna Berwińska 



„. „Czy mam przed stawić nagą prawdę, czyli też pożyczając 

jej tła , zarzucić ją kwiatami fantazji? Prawda w oczy kole, 

może ukłuć i w uszy, o tym każdy opowiadający pamiętać 

powinien; ale znowu z drugiej strony uganiać się zawsze za 

kwiatami i f.ylko za kwiatami, nimi tylko sypać, nimi zdobić 

i stroić, strach, by się nic zdarzyło, że ołtarz nie wart ozdo-

by, albo ozdoba nic godna ołtarza. Prawda tylko piękna. 

Prawda, prawda - wielkie słowo". 

Aleksander Fredro 

Pamiętniki 

ALEKSANDER FREDRO (1803-1876) jest najwybitniej
szym polskim komediopisarzem i jednym z największych 

autorów komediowych świata. Pochodził z rodziny szlachec
kiej, znał dobrze galicyjską szlachtę i magnaterię .. Jej życie 
i obyczaje stanowią temat prawie wszystkich jego komedii. 

Do najwybitniejszych utworów Fredry należą: Pan Geld
hab (1819), Mąż i żona (1820), Zrzędność i przekora (1822), 
Cudzoziemszczyzna. (1824), Damy i huzary (1826), Odludki 
i poeta (1826), Pan Jowialski (1832), Śluby pan ·ieńskie (1827-
1833), Zemsta (1833), Dożywocie (1835). Zemsta i Dożywocie 
zamykają pierwszy okres twórczości Fredry, po którym na
stępuje prawie dwudziestoletnie milczenie. Staroszlachecki 
i zachowawczy charakter twórczości Fredry wywołał ataki 
ze strony pisarzy-demokratów, takich jak: Goszczyński czy 
Dembowski. Zarzucali oni Fredrze brak postępowej myśli 
społecznej, kosmopolityczny charakter jego twórczości. Odpo
wiedzią Fredry było długoletnie milczenie. Dopiero około 

r. 1855 bierze znów pióro do ręki, ale już do końca życia 
utworów swych nie wystawia i nie drukuje. Do tych tzw. 
„komedii pośmiertnych' należą: świeczka zgasła, Wielki 
człowiek do malych interesów, Dwie blizny, Wychowanka 
i inne. Są one na ogół dużo słabsze od komedii pierwszego 
okresu twórczości i dla nas Fredro pozostanie zawsze przede 
wszystkim autorem Zemsty, Ślubów. Pana Jowialskiego 
i Dożywocia. 

Łada Horzelska Szkic dekoracji Zemsty 



.Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
Krokodyla daj mi luby! 

Papkin - Jerzy Żydkiewicz 

PIOSENKA PAPKINA 

Córu ś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce? 
Pani m atko dobrodziejko, kotek mleko chlepce ; 

Oj kot, pani matko kot, kot. 
Narobił mi w pokoiku łoskot . 

Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie sztuka? 
Pani matko dobrodziejko, kotek myszki szuka; 

Oj kot, pani m atk o, kot, kot. 
Narobił mi w pokoju łoskot. 

Córuś moja, dziecię moje, czy ten kot ma nogi9 

Pani matko dobrodziejko i sr ebrne ostrogi. 
Oj kot, pani matko, kot, kot. 
Narobił mi w pokoiku Jaskot. 

Klara - Elżbieta Jagielska 
Wacław - Janusz Zlamal 

Co zawadza to się mija 
Gdy nie może być inaczej . 



Niech się dzieje wola Nieba, 

Z nią s ię zawsze zgodzić trzeba. 

Podstolina - Celina Kubicówna 
Rejent - Krystian Tomczak 

Rejent - Krystian Tomczak 
Dyndalski - Robert Rogalski 
Cześnik - Zbigniew Skowroński 

Nie wódź mnie na pokuszenie, 

Ojców moich wielki Boże! 

Wszak gdy wstąpU w progi moje 

Wło.s !l1lU z głowy spaść nie może . 



Aleksander FREDRO 

ZEMSTA 

Komedia w 4 akta& , 5 obrazach 

napi na w r. 1833. 

Cześnik Raptusiewicz 

Klara - jego synowica 

Rejent Milczek 

Wacław - syn Rejenta 

Podstolina 

Papkin 

Dyndalski - marszałek 

Śmigalski - dworzanin 

Perełka - kuchmistrz 

Pachołek 

Mularz I 

Mularz II 

O SOBY: 

wierszem, 

ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 

ELŻBIETA JAGIELSKA 
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.JERZY ŻYDKIEWICZ 

ROBERT ROGALSKI 
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Scena zbiorowa 

Hej Gerwazy daj gwintówkę, 

Niechaj strącę tę makówkę. 



Nie brak świadków na tym świecie. 

Rejent - Krystian Tomczak 
Mularz I - Zbigniew Plato 

POZNAJCIE SWOICH AKTOROW 

Zbigniew Skowroński 

.Jestem aktorem. Rodowód mój jC>st długi i s ięga za-

mierzchłych czasów. Bowiem, od czasów, kiedy zaistniało 

społeczeństwo ludzkie - igrce, wiły, trefn,isie, mimy, a ry-

bałty wędrowały po świecie, nieśliśmy osiadłym ludziom sło-

wo, zaklęte w nieśmiertelnych dziełach poezji. Przedziwne 

były nasze losy. Byliśmy zawsze trochę włóczęgami , a trochę 

apostołami. Wypędzano nas za mury miejskie i po śmierci 

odmawiano miejsca na poświęconej ziemi. Ale również sa-

dzano nas przy królewskich stołach, obdarzano wywrzynem, 

a .po śmierci stawiano pomniki. Nie mieliśmy nigdy przesą-

dów klasowych, ani rasowych. Do naszej rodziny przyjmo-

waliśmy wszystkich, którzy czuli w sobie iskrę Bożą . I zbie-

g!ych z roli chłopów pańszczyźnianych i zbuntowanych ary-

stokratów. 



Takimi pozostaliśmy do dziś . .Jesteśmy dziwacznym ludem, 

który nic potrafi spokojnie spożywać darów bożych , ani cie

szyć się z dotychczasowych osiągnięć. Do końca życia ma

rzymy o stworzeniu arcydzieła gry aktorskiej, które potrafi 

poruszyć najgłębsze i najtajniejsze struny duszy naszych słu

chaczy i widzów. 

Bo sztuka nasza nie może istnieć bez widzów. Teatr - to 

Wy i my. Chyba żadna sztuka nie jest tak nierozerwalnie 

związana ze społccze(lstwem, jak sztuka aktorska. My two

rzymy tylko wtedy, kiedy przed nami stanie, choćby jeden 

słuchacz, czy widz. 

Zemsta Aleksandra Fredry, którą włóczęgi niepoprawne 

dziś oto przynosimy Wam w darze, jest szczególnie przez 

nas - ukochana. 

Patrzcie więc i słuchajcie, jak zalśni błyskiem karabel, 

rozkwieci się kontuszami i pasami słuckimi, ale przede 

wszystkim, jak rozśpiewa się polonezowym wierszem Fredry. 

Ale - nie o Zemście mam mówić, tylko o sobie. A więc : 

urodziłem się.„ uczyłem.„ odbyłem obowiązkową służbę woj

skową.„ i... w Zem.kie gram już czwarty raz. Pierwszy raz 

w szkolnym teatrze amatorskim - Papkina. Drugi raz, już 

w prawdziwym teatrze - Śmigalskiego. Trzeci raz, w fil

mie - murarza. Obecnie - cześnika Raptusiewicza. I ·oka

zało się, już na pierwszej próbie, że rolę swoją, bez uczenia 

się - mówię prawic na pamięć. 

Wybaczcie, że znowu odbiegam od tematu - ale trudno 

aktorowi mówić o sobie, gdy gra - Zemstę . 

Żeby jednak zadość się stało życzeniu„. na deski sceniczne 

wstąpiłem w 1939 roku w Wilnie, w Teatrze Młodego Widza . 

Potym grałem w Teatrze Małym, aż do pamiętnego czerwca 

1941 roku. Po okupacji od 1946 roku występowałem w tea

trach Warszawy, Łodzi i Wrocławia . Jednocześnie grałem 

wiele mniejszych i wiqkszych ról w filmach (około 20). Obec-

nie, wzorem dawnych rybałtów, wędruję z P .T .Z.M. od mia

sta do miasta i od wioski do wioski. P.T.Z.M. nie tylko 

podtrzymuje stare wędrowne tradycje aktorskie, ale nawet 

rozwija. Żadna bowiem stara kroniKa teatralna nie wspomina 

o wodnych peregrynacjach wędrownych aktorów. A ptzecież 

my mamy na Wiśle specjalną barkę z widownią i sceną 

i możemy grać nawet tam, gdzie kolej, ani autobus nie do

ciera. 

I... żeby tak jeszcze dla odpoczynku po wędrówkach mieć 

w \V'arszawie mieszkanie.„ 



Niechże o tym już nie słyszę, 

Bo do czubków odwieźć każę! 

Dyndalski - Robert Roga.lski 
Papkin - J.erzy Żydkiewicz 
Cześnik - Zbigniew Skowroński 

• 

CZY WIECIE, ŻE 

.. . w maju br. P.T.Z.M. wznawia działalność na wodzit. 

Już trzeci rok nasza teairalna barka popłynie wzdłuż Wisły 

i dawać będzie przedstawienia dla nadwiślańskich wsi, mia-

steczek i osad. W tym roku grać będziemy Pana Jowialskiego 

Fredry, Zemstę Fredry i Swierszcza za kominem Dickensa. 

* • 
... Pism a W sz ystkie Aleksandra Fredry wydał Państwowy 

Instytut Wydawniczy w r. 1955 . .. * * 

Państwowy Instytut Wydawniczy w r . 1953 wydał także 

!:wietne szkice literackie na temat Fredry. pióra Tadeusza 

Zeleńskiego - Boya pt. Obrachunki fredrowskie . 

* * * 

... dnia 10. III. 1960 r. w Warszawie w sali teatru przy ul. 

Królewskiej gralbmy po raz setny Balladynę Słowackiego. 

Po przedstawieniu odbyła się tradycyjna lampka wina. 

* • • 
„. dnia 14. III . br. odbył się w Warszawie na scenie Teatru 

Polskiego Jubileusz 60-cio lecia pracy na scenie Mieczysła

wy Ćwiklińskiej. Do ulubionych ról znakomitej aktorki na-

leżą między innymi Podstolina z Zemsty i Szambelanowa 

z Pana Jowialskiego. 

* • 
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