


Nie mau nic ta k zleQO, 
te1>11 lłC na dobn n ie prz11d4IO, 
b11wa z wę.ta dr11Jaklew, 
złe czę•to dobremu okaZ111CI da.je ... 

W SPRAWIE REALIZMU FREDROWSKIEGO 
(Szkic dyskusyjny) - fragmenty 

Zagadnienie realizmu Fredrowskiego i próby ujęcia jego komedii, 
innowacji inscenizacyjnych i reżyserskich wagę zasadniczą przyznają 
kwestii, czy „Zemsta" jest apologią szlachty polskiej, czy realistycznym 
ukazaniem jej cech często ujemnych, z którego wyłania się jako rezul
t.1t ostateczny, chociaż przysłonięty uśmiechem miłym i poezją - kry
l \ ka i oskarżenie. ( ... ) 

Akt pierwszy co do waloru ludzkiego postaci naczelnej posiada wy
nowę zupełnie wyraźną. W zwykłym pokoju Cześnik ukazuje się pr zy 
s ruadaniu, w chwili najzwyklejszego jedzenia i picia (nie uczty jakiejś), 
w stroju domowym. Atmosfera codzienności i zwykłości panuje całkowi
c ie, a podstarzały mocno kandydat do spóżnionego małżeństwa, kapitalnie 
wnioskujący z trzech folwarków, że ich właścicielka „Dobrą żoną pewnie 
bt;dzie", i lekceważący zastrzeżenia Dyndalskiego, nie ma w sobie ani 
krzty idealizując~o przerysowania . ( ... ) 

Nie zmieni się to w akcie drugim i tylko naiwny komizm relacji 
o tryumfie osiągniętym w spotkaniu z Podstoliną wzmaga sympatię do -
s tarego dziecka żyjącego w zamaszystym i pewnym siebie szlachcicu 
o wielkopańskich gestach. ( ... ) 

I oto w związku z jawiącą się oczom widzów rycerską stroną szla
checkiego bytu, nie tylko ziemiańską , palestrancką, matrymonialną, pie
n 1acką - pada słowo sięgające ponad dziedzinę słownictwa komediowe
gn : „Pani Barska". 

By zrozumieć Jego funkcję, trzeba uświadomić sobie, czym dla Pola
kow z czasów pisania „Zemsty", z czasów po roku 1831, była konfederacja 
l;. 1rska , jakie struny budził Mickiewicz, gdy o Maćku nad Maćkami mówi ł 
. s i.ary konfederat barski", czego Horsztyńskiemu użyczało miano „kon
f1·derata barskiego", co wnosił do „Anhellego" żyjący na Sybirze sędziwy 
konfederat . Konfederacja barska była legendą Polski ożywionej dążeniami 
n iepodległościowymi. Czy naprawdę zasłużyła na to wywyższenie - to 
i11na sprawa; przed niewielu laty Wacław Beren t napiętnował kult barsz
c1.an1 co przecież z Polski saskiej więcej w sobie mieli niż z nowej epoki. 
A le tuta j idzie o fakt , że było to dla ludzi epoki romantycznej ogniwo le
gl'ndarne łą czące dawną Rzeczpospolitą z insurekcją kościuszkowską, 
z Legionami, z armią napo leońską, z powsta'niem listopadowym. K onfede 
rnc i - to by li owi „da wni Polacy", do których iść pragnął Kordian giną 
c\· . W nich się skupił mit patriotyzmu, wia ry , rycerskości - wielkość 
1 poezja społeczności staroszlacheckie j. 

Reprezentantem te j społeczności staje się nagle stary Raptusiewicz. 
( ... ) Cześn ik jest od początku polski w każdym calu, ale Polakiem 1est 



wyraźnie dopiero w chwili, gdy mówi „Pani Barska", gdy żywą staje się 
w mm - tradycja polska. ( ... ) 

Czy zatraca Cześnik w tej chwili realtstyczrne uchwycone rysy pospo
litości, rysy ujemne? Alez nie! Kiedy wspomnieniom swym nadaje osobi
stą szczegółową konkretnosć, wtedy nie o heroizmie bitewnym mówi. me 
o walce z najeźdźcą, ale o zgoła niechwalebnych wyczynach barskiej ka
rabeh. 

Niejednego ona posła 
Wykrzesała z kandydata: 
Niejedneml,! „pro m moria" 
Gdzieś przy uchu wypisała. 

Więc i tu me idealizowanie, więc i tu trwanie reahzmu. Dokonało się 
Jednak od razu udostojnienie moralne i poetyckie Raptusiewicza 1 nada
nie mu polskiej typowości, związanej z polską tradycją To bqdzie i dla 
akcji dalsze.i rozstrzyga1ące. ( .) 

Niebawem jednak odsłom Cześnik inne tkwiące w mm możliwości. 
W momencie kiedy dzianeta okulbaczyć każe, by ze spóźnieniem pojechać 
na pojedynek, widzi przed sobą w domu własnym najgorszego wroga. 
Rejent z niepospolitą odwagą nie tylko żołnierską (której w palestrancie 
me oczekiwano), ale 1 cywilną, co wywyższa mocno jego niesympatyczną 
figurę, z nadzwycza1nym darem szybkiego orientowarna się_ i szybkie] 
decyzji - 1 z zimnym wyrachowaniem, z mkczemną złośliwością, wy
zyskał spóźnienie ·ię prz ciwnika i przyszedł. by go na zawsze skompro
mitować jako tchórza niesłownego 

Raptusiewicz odruchem spontanicznym sięga do szabli. Natychmiast 
wszakże opanowu1e swóJ poryw i swe podniecenie. Zdobywa się na gest 
etyczny zupełnie wyjątkowy, osiąga najtrudniejsze dla człowieka wyżyny 
etyczne: zwycięstwo nad samym sobą . ( .. ) 

Zwycięstwo nad sob<1 odnosi człowiek społeczności przepojony naka
zami jeJ etylu. 

l niech JUŻ rnkt nie żywi niepokoju. że to tylko przelotne zwycięstwo, 
niech się nikt nie lęka, że szczęśliwe. harmonijne zakończenie „Zemsty" 
to pozorne rozwiązanie dysonansów że wrócą zatargi tak różnych od sie
bie 1 tak zac1ętoscią spokrewnionych sąsiadow Nie, od tego powstrzyma 
ReJcmta zrozumiany dobrze interes. a Cześnik na zawsze czuć się bi;:dzic 
związany słowem swoim szlacheckun, swym dobrowolnym podamem ręki 
wrogowi Powtórzmy za Papktnem: 

Za Cześnika można ręczyć. 
Totez zapow1edż zgody posiada rękojmię prawdy 1 Lrwałośc1 , a wiersz 
ostatni komedit ma zabrzmieć dosto1nie, me 1est frazesem z tradycji do
bytym, nie 1est wzywaniem imienia świętego nadaremnie, nie ma nic 
wspólnego z ReJentową TartuUe'owską obłudą; jest wydżwiękiem orga
nicznym po osiągniętej wyży111e etyczne]. któr J nie zatrą współdziałające 
przyziemne, pospolite interesy. 

Juhus:z. Kleiner 
„W kręgu historii i teorii 

literatury" 



Odkąd Walpole „Zamkiem w Otranto" zainicjował powieśc sen cyjną 
z której niema o zaczerpn ł Walter Scatt, dzieje rycerskie związały s1ę 
z budowlami - zamek lub klasztor stawał się niemal bohaterem; z 
lila się z tą romantyką budowli poezja ruin - romantyczny zamek wi
nien być chociażby w części ruiną ; poświadczyć może jako znawca kom
petentny - Hrabia z „Pana Tadeusza". 
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ok walki otwartej wrogi 
wyzy kanej w akcie pierwszym, 
cze motywy dostarczały punktó 
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waną mści 
tualnego prze 
skompromi tow a 
swej przegranej. 

Juliusz Klei e r 
„Sluby panieńskie" i „Zemsta" 

ja edie antyromantyczne 
(„W kręgu historii i teorii literatury") 
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Artemizę do tanie najdzielniejszy rycerz w Europie, pod 
warunkiem, aby pomnik postawił na mym grob ie, - Z r esz
tą ruchomości chcę być pochowany (ociera Izy - JW. 
Cześnika zaś i JW. Starościankę, jako egzekut r6w testa
mentu, supli uję, aby moje w zystk ie długi, jakie się tylko 
pokażą, nie płacili, gdyż chcę przez to braciom moim róż

nego stanu i wyznania zostawić po sobie pamiątkę. 

Już nic żyj~ . -
Byłbym pn · wiózł krokodyla . 
lł~· lbym zy<kel t woją rękę ; 
Lecz o•lalnio przyszła chwila, 
Dziś ryceri<kll kończę mękę. 
Ten le,t am ni wręcz<; tobie: 
Racz pns urhar . jakby matka 
I zaplakac llll mym grnhie . 

• 
cz y ta Izy często ocierając 

.la. Józef P apkin, syn mego 
ojca Jana Papkin a •.. 

c::ide 

.Jana , Jana - Jan mu było 
cz yta 

Br,dąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, 

ale nie mo.i.rąr wiedzieć , k iedy umrę„. 

O zy wi"cie. 
bo jestem otruty przez rejenta Milczka w lampce wina .. 

W lampce w ina. 
robię ten Le. lament, 
ruc homego nierul.' h omeiro m 
dzać nie mogę, bo żadnego n· 

Nie mogę. 
Rurhomoś<·· 

si.anuwal i 
ro~ci· nre zakro 
kulckcyją moh 

Cześnik o 
Alt> teraz 

JÓZEF PAPKJ N 



Obsada : 
CzcśTI ik Raptusiewicz 
Klara . jego synowica 
Rejent MilczC?k 
Wacław, syn Rejenta 
Podstolina 
Papkin . 
Dyndalski, marszałek Cześnika 
Smigalski, dworzanin Cześnika 
Perełka , kuchmistrz Cześnika . 
Mularz . 
Drugi mulah . 
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. MARIAN NOSEK 
ANNA LENARTOWICZ 
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oraz mularze, hajduki. pachołki etc. 
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ANDRZEJ ROZHIN BARBARA JANKOWSKA 
aranżacja prze trzeni: 

RYSZARD GRAJEWSKI 

premiera : 5 czerwca 1982 r. 

Dyrektor li kierownik artystyczny : ANDRZEJ ROZJ-11 

su ner: BEAT A PFEIFFER 
inspicj ent: KRZYSZTOF STANKIEWICZ 

Dyrekcja Teatru Polskiego w Szczecinie sklada serdeczne podziękowanie pracow~ 
nikom l\luzeum Przyrodniczego z Wolinskiego Parku Narodowego w Międzyzdro
jach za udostępnienie eksponatów, które posłużyly w przedstawieniu „Zemsty" za 

rekwizyty . 
Pięć dzikich kaczek, glowa dzika i dwa bażant · są dziełem 

J. BOGUSZ i L. ZUZAŁEK. 



Uważam Fr drę za jednego z największych artystów świata, zjawie
nie się jego w dziejach naszego teatru. zwłaszcza w danej epoce. wydaje 
mi się Jakimś cudem. Toteż odkąd się bliżej zajmuję teatrem, dręczyła 
mnie myśl. dlaczego, wbrew wszystkim entuzjazmom i nawet moralizo
waniu krytykii, dzisieJsza nasza publiczność pozostaJe wobec Fredry tak 
oporna? Czemu ten rozkoszny a1:1tor, któr\' nie powinien schodzić ze sce
ny, jest postrachem dyrektorów teatru. a zwłaszcza ich ka jerów? I za
cząłem przypuszczać, że to ta przeszłość odbijająca się w jego utworach, 
Jes t może zaporą. odgradzającą go od tvch. którzv jeszcze nie doJrzeli do 
rozkoszowania się samym artyzm m 

Tadeusz Zeleński -Boy 

, .OBRACHUNKI FREDROWSKIE" 

Dyrek1.:ja Teatru Polskiego w Szczecinie posiukuJe materia łów archiwalnych 
(pro~r:1my, afisze, zdJęc1a itp.) dotyczących działalności szczecińskich teatrów drama
t_1.·cznych w latach 1945-1960. 
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