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Prospekt (malowany horyzont z pejzażem), podnoszony do sznuro.,.,i-li na kołowrocie . 
Plan dekoracji teatralnej z końca XV1II w.; inspirncja dla projck.1u scenogrnficzncgo Jo 
Zemsty. 

„ Wide pisuno - i na pewno słusznie - o zależnoś
ciach Fredry od \\7.0rów obcych, francuskich (Moliera) 
czy włoskich (Goldoniego). Jednak należy pamiętać, że 
Fredro u·~zyl si« u obcych mistrzów sztuki komediopisar
stwa - wi'tc spo!;O bó.w i rLemiosla - ale nic kopiował 
wzor6w gotowych, jak to czynili komediopisarze stanisła
wowscy. /\tylko talent - i to samorodny, równic genialny 
jak w ieszc7..ów - pozwo lił fredn..c na samodzielne prL.e· 
twarwnic w~tków cudzych. [ ... ] 

O ile Molier tworzył komedie esencjonalnych 
typów, to Fredro oprócz typów tworzył też charaktery 
pełne. I to rozstrzyga o jego randze, podobnie jak częsta 
poetyckość jego komedi~ wśród których nietrudno 
wyliczyć kilku arcydzieł . [ .. . ) A jakże odmienna jest jego 
sat)Ta obycznjowa, jak różni się od ostrej i okrutnej satyry 
molierowskiej! Przeważa w komediach Fredry u.śmiech 
pogodny i jowialna pobłażliwość - których przysłowiowa 
„słoneczność" niejednego wprowadz.a w błąd.{ ... ) 

Cześnika z Zt!msty pasowano na dziarskiego sobie
pana o s1aropolskich cnotach, zanim dostrzeżono w nim 
zapam i~takgo pieniacza oraz protektora interesów i kon
kurów niezbyt czystych.Nie ma ani jednej komedii Fredry, 
nawet wśród tych ,,słonecznych", która nie obna1.ałaby 

jakiejś podpatrzonej bystro wady charakteru narodowego, 
nie drwiła z jakiejś przywary czy słaboścL.." 
• Tadeusz Kudliński: Vademecum teatromana 

••••••• 
„Cześn ik wspo mina konfederację barską jako pr7.eżyc ie 
swej młodo~.c i. Przyjmując, że w momencie, w którym 
toczy si.;: akcja komed ii, by ł człowiekiem mniej więcej 45-
50-ktnim, na łcż~1ło by przypuszczać , że pciypetie Zemsty 
rozgrywają się z poC7<ttkicm stulecia. Śc i..~ lcj tego proble
mu o krdlić n.ie można. 

Ale dokładna data nie jest tutaj najważniejsza. Chodzi o 
to, że Zemsta snuje si'( dookoła lat przc!omu. Jak w Panu 
Tadeuszu (ściśle datowanym na lata 18 11-1812), tak i tutaj 
koriczy s ię obyczaj staropolski, nadciąga nowy, 
przedromantyczny. Walka o mur graniczny ma charakter 
sporu charakterystycznego dla poj«ć już gasnących. 
Analog ia z Panem Tadeuszem nasuwa się wyraźnie. [ ... )' 
Dnia 13 lutego 1834 roku Mickiewicz pracę nad swym 
poematem uko (1czy ł. Cztery dni później - 17 lutego -
odby ła si~ prapremiera Zemsty na lwowskiej scenic. /\ni 
Mii:kicwicz nie mógł znać arcykomedii, ani Fredro Pana 
Tadr:1L1za. Pisali nic zależ.nie od siebie, oddzieleni tysią
cami kilometrów. Adam w Paryżu, Fredro na wsi gali~ 
cyjskicj. Obaj się ro1J<oszowali powrotem do staro
polszczyzny." 

Wojciech Natanson: Sclcuty Fredrowsldc 
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Polski oficer z XVII w. (Lodoislw Cherubiniego) Fys. M. Stachowicz, ryt. S. Langer. 
Inspiracja dla postaci i kostiumu Papkina. 


