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Kochałem Polskę - kochałem 
Jak się kocha tylko matkę ... 
Lecz ją poznać trudno dziś; 
Te zawistne, mściwe tłumy -
To nie polski dobry lud. 
Ta handlu, fałszu, przekupstwa 
Targowica nieustanna -
Nie rycerski to już kra}. 
Jeszcze polska dotąd mowa, 
Lecz Polaków nie ma już ! ... " 

"Niestety!" Aleksander lu: Fredro 

PREMIERA 
20 lutego 1999 roku 

Stefan Meller 
Fredro lustracyjny 
Ponieważ rzecz dotyczy Fredry, a właściwie czasu, 
jaki upłynął między jego a naszym byciem, zatem 
pierwsza dywagacja odniesie się do czasu. Mimo 
często spotykanej opinii czas wcale nie jest jedną 
wielką ciągłością. Oto dowód; o każdym z tych, 
którzy od nas odeszli od początków historii pisanej, 
jesteśmy, w istocie, w stanie powiedzieć, jeśli się 

uweźmiemy, iż byli na dobrą sprawę - jakoś tam 
naszymi współczesnymi. Zawsze się jakoś w nich 
odnajdziemy. Nikt z żyjących natomiast nie może 
jednak takiego zdania wypowiedzieć o tych, którym 
przyjdzie żyć po nas. Gdzie w tym wszystkim 
ulokować czas i nas samych? A może należy 

poprostu wziąć do ręki historyczne sito i zacząć 
powoli odnajdywać siebie w zmarłych. Może to jest 
w ogóle jedyna słuszna droga do kwalifikowania 
tego, co nazywamy czasem, a raczej upływem 

czasu. Trzeba jedynie sensownie postawić pytania 
i nie być przesadnie drobiazgowym. Spróbujmy 
zatem uczynić to samo z Fredrą. Powiedzmy 
najpierw głośno w obrębie ulotnej hipotezy że był 
naszym współczesnym, a potem zobaczymy czy da 
się przeprowadzić dowód prawdy. Przy okazji do
wiemy się być może, czemu to jedni lamentują, że 
Fredry już nie ma, a być musi, inni zaś wołają po
gardliwie "precz z ramotą". Najpierw jednak kilka 
słów o Fredrze. Urodził się w 1793 roku w Suro
chowie, w ziemi sanockiej (zabór austriacki). Po
chodził z zubożałej rodziny szlacheckiej, którą je
go ojciec, Jacek Fredro dzięki umiejętnościom go
spodarskim "przesunął"w szeregi arystokracji gali
cyjskiej koronując nazwisko tytułem hrabiowskim. 
Młody Fredro, otrzymawszy jedynie domową edu
kację wstępuje w roku 1809 do armii Księstwa 
Warszawskiego, odbywa kampanię 1812 roku i do
staje się do niewoli w czasie wyprawy rosyjskiej 
Napoleona. Po ucieczce z niewoli rosyjskiej podąża 
znowu do szeregów wojsk napoleońskich, biorąc 

udział we wszystkich wielkich bitwach aż do ab
dykacji Napoleona w roku 1814. 



W tymże roku dociera do Paryża, odwiedzając czę
sto teatry paryskie w których ze szczególną przy
jemnością ogląda komedie i wodewile . Po powro
cie do kraju osiada w swoim majątku Be11kowa 
Wisznia, przebywając też często we Lwowie. Roz
poczyna działalność literacką, która obejmuje nie 
tylko utwory sceniczne, ale też poezje. W roku 
I 824 wyjeżdża do Włoch (styka się tu z teatrem 
i twórczością wielkiego komediopisarza Goldonie
go, który żył i tworzył w XVIII w.). Podróż ta zwią
zana była z przeżyciami miłosnymi poety, który sta
rał się przez długi czas o rozwód dla ukochanej 
kobiety - Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej, aby 
poślubić ją wreszcie w I 828 r. Fredro przez pewien 
czas uczestniczy w galicyjskim tzw. Sejmie 
Stanowym. Podejmuje również problem rabacji ga
licyjskiej (1864), pisząc memoriał pt." Uwagi nad 
stanem socjalnym w Galicji". Bierze także udział 
w poczynaniach politycznych okresu Wiosny 
Ludów (wstąpił wówczas nawet do gwardii 
narodowej, mimo złego stanu zdrowia), po czym • 
jednak usuwa się od czynnego udziału w zacisze 
Beńkowej Wiszni, nie widząc realnych szans 
zwycięstwa. Ale jego syn, Jan Aleksander wziął 
udział w kampanii węgierskiej i był zmuszony 
emigrować do Francji. Dlatego też Fredro w latach 
l 850 - 55 wielokroć przebywa w Paryżu stykając się 
często z teatrem francuskim . Przeżycia i wrażenia 
teatralne miały by'ć więc według niektórych 
interpretatorów ową przyczyną powrotów Fredry do 
twórczości literackiej po dłuższej przerwie, kiedy to 
zaniechał pisania pod wpływem ostrych ataków, 
z których najboleśniejsze okazało się wystąpienie 
polemiczne Seweryna Goszczyńskiego. Fredro po 
powrocie do kraju (1855) mieszkał aż do śmierci we 
Lwowie w dworku na Chorążczyźnie, Bieńkową 

Wisznię zaś przekazał synowi. Mimo wielu próśb 
i zabiegów (publiczna prośba Kraszewskiego ogło
szona w "Gazecie Codziennej") a także aktów hoł
du - Fredro nie udostępnił za życia utworów, pisa
nych do szuflady. Milczenie swoje uzasadniał zmia
nami społecznymi jakie zaszły w międzyczasie. 

("Ja milczę, bo wiem że społeczeństwo coraz no
wych kształtów wymaga, że piękne mogą być ka
mienne pomniki, ale milszymi zawsze będą świeże 
kwiaty, chociażby w nieładzie rzucone„). Ostatnie 
lata komediopisarza upłynęły w zaciszu domowego 
życia. W bliskim zaś jego sąsiedztwie dopełnił 

swego życia Goszczyński, polemista i przeciwnik 
ideowy Fredry. Autor "Ślubów panieńskich" umie
ra w cztery miesiące po twórcy "Zamku kaniow
skieg0 " - 15 lipca 1876 roku. Od 1877 zaczynają się 
pojawiać na scenie utwory Fredry nie udos
tępnione przezeń za życia. Twórczość Fredry roz
pada się na dwa okresy. Pierwszy obejmuje Jata 
1818-1835. Na lata 1839-1852 przypada milczenie 
pisarza. Przypuszcza się, że główną przyczyną był 
atak Goszczyńskiego , zawarty w rozprawie ''Nowa 
ep oka p oezji p olskiej"(l835) a wymierzony 
przeciwko autorowi "Pana Geldhaba ' '. W roz
prawie tej Goszczyński niesłusznie zarzucał mu 
brak oryginalności, antynarodowy i kosmopoli
tyczny charakter uprawianej twórczości. Fredro 
zaczyna na nowo pisać dopiero po roku 1852, ale 
nie publikuje już swoich utworów. Okres ten nie 
przynosi takich arcydzieł, jak lata przed 1835 r. 
mimo, żę w tym czasie powstaje znakomity 
pamiętnik pisarza "Trzy p o· trzy". Ważniejsze ut
wory z tego okresu to: "Wielki człowiek do małych 
interesów", "Dwie blizny ", " Wychowanka ", "Oże

nić się nie mogę", "Rewolwer"„ . . W pierwszym 
okresie twórczości Fredry należy wymienić dwa 
etapy. Pierwszy przynosi takie utwory, jak "Pan 
Geldhab "(1818), "Mąż i żona", (ok.1821 ), " :_,'udzr, 
ziemczyzna " ( 1822), "Damy i huzary " ( l 825) , 
"Odludki i poeta"( 1825), szczytowe zaś osiągnię
cia poety rodzą się w drugim etapie, tzn. w latach 
1832-1835. Powstają wtedy między innymi "Pan 
Jowialski" (1832), "Śluby panid1skie" (1833), 
"Zemsta "(1833), "Dożywocie "(1835)„ .. 
(„)Spróbujmy się przyjrzeć pokoleniowej świado
mości Fredry, bo to ona chyba najlepiej odpowie na 
pytanie, dlaczego choć wokół pana hrabiego 



przez całe jego dorosłe życie szalała burza historii, 
on sam dokonał skutecznego zabiegu redukcjo
nizmu i oparł się pokusie wplecenia polskiego 
charakteru w kontekst polityczny, by tym mocniej 
smagać jednostki prześmiewczym biczem. Co się 
takiego zatem wydarzyło i kiedy, że Fredro, hołu
biony stał się nagle archaiczny i nie ceniony? 
Przecież aż tak bardzo nie zmieniliśmy się w czasie 
tej długiej współczesności i byłyby powody by go 
nadal słuchać jak nagrania własnego głosu, albo się 
w nim przeglądać jak w ekranie telewizora 
emitującego obraz z naszą twarzą. A jednak w iro
nicznym opisaniu polskiego świata współczesności 
powojennej Fredrę wyparł Mrożek. Fredro, mógł od 
biedy poruszać nasze umysły w latach czy też 

miesiącach spokoju, kiedy trochę udawaliśmy, że 
nie wiemy, gdzie żyjemy w sensie ogólnym, 
i w ramach różnych małych stabilizacji 
koncentrowaliśmy się na własnym ego. Byt 
nieprzydatny natomiast dla opisu nas samych na tle 
Kafkowskokomunistycznego świata społecznego. 

Tu wkraczał bezlitośnie Mrożkowski absurd 
polityczny, to znaczy Fredro doby totalitaryzmów. 
Świadomie odwołuję się do liczby mnogiej, bo po 
drodze była i koszmarna wojna, i świadomie też 
łączę Fredrę z Mrożkiem, bowiem i Mrożek 
świadomie zachowywał w swym opisie szczątki 

tamtej opowieści o charakterze Polaka. Mrożek 

PRL-u był bowiem Fredrą, któremu wyrosły ostre 
zęby materializmu historycznego i dialektyki, był 
Fredrą piszącym o szlachcie komunistycznej 
z siedzibą w KC, a to już znaczyło, że był, że musiał 
być krwawym politologiem. Fredro mógł jeszcze 
być aideologiczny, choć wokół niego już się rodziły 
socjalizmy, nacjonalizmy, liberalizmy i kto wie, co 
jeszcze. Mrożek zaś w dobie totalitaryzmów nie 
mógł sobie już na to pozwolić, choćby nawet miał 
taką samą intencję jak Fredro. Nie mógł już być 
dobroduszny i ot, po prostu lubić. 

Ale wszystko się odmieniło. Jesteśmy nareszcie we 
własnym dornu i mówię to bez ironii. W tym wła
snym dornu jest dziwnie, a to głównie z powodu 
interesującego nas dzisiaj najbardziej; niektóre, 
mianowicie wartości opisu Mrożka odchodzą- mam 
nadzieję w przeszłość, a we własnym domu 
jesteśmy znowu prawie sam na sarn z Fredrą. 

Odnoszę wrażenie, że wraz z ustaniem przyczyn, 
dla których świat Mrożka odzwierciedlał nasze 
prześmiewcze strachy, nim jeszcze zdołaliśmy 

zarysować kształt nowych zachowań, stajemy 
ponownie twarzą w twarz raczej z Fredrą niż 

z kimkolwiek innym. Mamy bo-wiem do czynienia 
z wielkim come back Fredrowskiego bohatera; on 
też wrócił do własnego domu dworku, czy też 

chałupy. Wrócił czas Fredry, czas aideologicznego 
poniekąd obśmiewania naszych wad, czas 
obśmiewania, które nie jest uwikłane w grę 

mocarstw i skazane od razu na diagnozę XX w. 
Mrożek był buntem sublokatora piętnującego włas
ne wady przez pryzmat wiedzy o łajdackim i uzur
patorskim głównym lokatorze. W kontekście tego 
porównania Fredro powraca pozornie niewinny, ale 
jakże groźny; to prawowity główny lokator obśmie
wa bowiem własnych domowników i rodzinę. I to 
jest nowa sytuacja, nowe oólicze Fredry. Jego apel 
brzmi mniej więcej tak: zejdź waćpan z barykady, 
odłóż megafon i te tarcze różne, co cię chroniły, 

i pokaż nam się tu z bliska jako też jesteś prawdzi
wy. I jest to apel okrutny, bo nie dający wiele szans. 
Król musi stanąć nagusieńki i nie zakryje go już 
żadna bibuła ani też głupstwa nie zagłuszą kremlo
wskie kuranty. A dobrotliwy Fredro dzisiaj będzie 
już mniej dobrotliwy niźli na początku tej naszej 
długiej współczesności. Powił bowiem w tak zwa
nym międzyczasie Mrożka i nas, ich wspólne, miłe, 
ale nieco schizofreniczne dzieci. Czy te dzieci mają 
rzeczywiście ochotę na hrabiego Aleksandra? Czy 
go nie będą chciały wyrzucić precz, gdy już stanie 
między nami? Według wszelkiego prawdopodobieil
stwa Fredro powraca zatem, ale nie ma wyjścia; po 
przybyciu musi nas zlustrować. 



Boy-Żele11ski 
Staropolski obyczaj 
Jedną ze sztuk, w której ocenie zdarzało się roz

bieżności najmniej, była Zemsta. Znajdowała ona 
łaskę nawet ongi u najsurowszych krytyków Fre
dry. Ale co do mnie, widzę znowuż w tej zgodności 
pewne nieporozumienie. A mianowicie dlatego, że 
wszystkie niemal entuzjazmy krytyki podnosiły 

zwłaszcza moralne walory Zemsty, jej atmosferę. 
Dla Pola w"Zemście" na koniec przemówiła 

przeszłość narodowa". Pisze Pol, że "kiedy salono
we sztuki Fredrowskie były obrazem powszech
nego zepsucia, które tylko w innym okazane świetle 
już tragiczne mo,gły budzić uczucia, pozostanie 
Zemsta po wszystkie czasy obrazem uczciwego 
obyczaju, szczęścia i cnoty domowej„". Sąd ten 
powtarza się wciąż w literaturze fredrowskiej. 
"Jedyna komedia Fredry - stwierdza prof. Chrzano
wski - która się kończy Bogiem i odzwierciedla 
obyczaj staropolski i duszę staropolską". I wszyscy 
grają w tę dudkę„. Nie pierwszy to raz obserwuję to 
zjawisko. Polemizowałem już niegdyś z powodu 
Dam i huzarów o ten "zacny obyczaj" i "życie 
nieskomplikowane". To samo tutaj. Sztuka kończy 
się Bogiem? Trudno nie zauważyć, że gdyby nie 
"dwa posagi" Klary, sztuka nie kończyłaby się 

Bogiem, ale nowym procesem wytoczonym przez 
nieubłaganego Rejenta. "Uczciwy obyczaj"? 
-te pieniactwa, gwałty, fałszywe świadectwa,bałwo
chwalczy kult pieniądza; "obraz cnoty domowej" 
-te szacherki z Podstoliną, która wędruje niemal 
z rąk do rąk i w którą ojciec przez zemstę, chciwość 
i pychę chce ubrać własnego syna? Promienny 
uśmiech Fredry zmienia te wszystkie brzydactwa 
w piękno, ale czar tego uśmiechu nie powinien 
urzec aż do popełnienia tak grubych omyłek natury 
moralnej. Chociaż, z drugiej strony, tego rodzaju 
"kiksy" zdarzają się do dziś zarówno w naszej lite
raturze, jak krytyce tak często, że byłbym skłonny 
uważać je właśnie za najautentyczniejszą spuściznę 
staropolszczyzny. 

• 

A już cała niemal fredrologia roi się od nich. 
Wszystko to nasunęło mi jedną myśl. Uczynić sobie 
zabawę i odczytać jeszcze raz tę uroczą a tak 
dobrze mi znaną Zemstę, ale odczytać 

z nastawieniem wyłącznie życiowym 

obyczajowym. Czytajmy. Już pierwsze słowo 

informacji autorskiej jest bardzo charakterystyczne: 
"Pokój w zamku Cześnika". Co to znaczy? Czy 
pokój Cześnika, czy zamek Cześnika? Ze składni 
wynikałoby, że zamek. Ale w wierszu 24 czytamy: 
"Bawi z nami w domu Klary".„- zatem jesteśmy 
w domu Klary; toż samo wiersz 124 powiada: 
"Ojciec Klary- kupił ze wsią zamek stary.„-Tu 
mieszkamy jakby sowy„" Czyj więc, u licha, jest 
zamek, u kogo właściwie jesteśmy? I tutaj - mimo 
woli, jak sądzę - dał Fredro bardzo 
charakterystyczny rys szlachetczyzny. Cześnik jest 
opiekunem Klary: cóż zwyklejszego niż owo 
zatarcie granicy między mieniem opiekuna 
a mieniem sierot, z którego opiekun przez czas ich 
małoletności bez kontroli korzystał ! Konsekwencją 
takich opiek bywało albo przymusowe małżeństwo 
sieroty z opiekunem, albo też wydanie jej, również 
wpół przemocą, za mąż za tego, kto pokwituje 
opiekuna z rachunków opieki; często za starca lub 
brudną figurę. Jakże często są takie sytuacje 
w dawnej literaturze wiernie w tym względzie 

malującej życie. Czemu Cześnik mieszka w domu 
Klary? Nie chcę robić plotek, ale podejrzewam, że 
interesy Cześnika są mocno zaszłapane. Inaczej, 
czemu by on, beznadziejnie stary kawaler, tak 
kwapił się naraz do żeniaczki- wszystko jedno z kim 
- i to rozpoczynając kroki przedślubne od pilnego 
wertowania ekstraktów tabularnych ? "Co za 
czynsze - to kobieta!" - wykrzykuje zachwycony, 
przeglądając dokumenty majątkowe Podstoliny. Te 
jej czynsze uratowały może Klarę„. "Qua opiekun 
i qua krewny - miałbym z Klarą sukces pewny„." 
Śmiejemy się, ale gdyby to nie było w komedii, 
groźnie brzmiałyby te słowa. Wiemy, co to znaczy: 
ten sam pleban, który z końcem sztuki "czeka już 
w kaplicy", aby na rozkaz pana dać ślub mniejsza 



o to komu i mniejsza o to z kim, in Nanco, pobłogo
sławiłby tym skwapliwiej przymusowy związek 

bogatej a bezbronnej sieroty z opiekunem. Może 
dlatego w tym zamku, gdzie jest posażna panna na 
wydaniu, żyje się "jakby sowy", aby nie dopuścić 
do niej możebnego konkurenta? . Ale wdówka 
dochody "ma znaczniejsze", więc" choć u niej co w 
ukryciu - Bóg to tylko wiedzieć raczy" ,Cześnik 
decyduje się na wdówkę i osiąga sukces dzięki te
mu , że Podstolina jest zrujnowana, a zapewne 
Cześnika ma za bogatego, jak on znów ją. W epoce 
patriarchalnego obyczaju niejedno małżet'lstwo było 
taką oszukat'lczą grą, sprzedawaniem ślepego konia 
na jarmarku . Godne uwagi jest, że swoje 
najdelikatniejsze sprawy sercowe i honorowe 
powierza Cześnik Papkinowi, głupcowi i mocno 
szubrawej figurze .I w tym jest wyborna pointa : ten 
Cześnik jest poniekąd pasożytem w domu Klary 
i ma tam swojego podpasożyta Papkina; bufon ma 
swojego bufona. I cały ten mur graniczny, o który 
Cześnik się tak sroży, nie jest nawet jego „. Jedni 
jest rzecz godna uwagi: przez cały czas akcji nigdy -
z wyjątkiem samego zakot'lczenia - Cześnik nie 
spotyka się z Klarą. Takt Fredry oszczędził mu tej 
drażliwej sytuacji. Bo Klara ma ostry języczek: 
mógłby jeszcze ten stryjo usłyszeć jakie słówko 
prawdy. A Rejent niewolący syna do związków 
z Podstoliną, której przeszłość nie jest dlat'l 
tajemnicą: Rejent wciąż z Bogiem na ustach, żyjący 
obłudą, chciwstwem i nienawiścią ? Wszyscy go 
pamiętają, gdy wygłasza obleśnie owo: "Cnota -
synu , jest budowa - jest to ziarno, które sieje„", lub 
gdy w swej rozkosznej, kwiecistym barokiem 
retoryce cynicznie dziękuje lafiryndzie, która 
z "arcywielkiej łaski" raczy''syna jego dzielić 

łoże"„Zaiste, obraz "uczciwego obyczaju, szczęścia 
i cnoty domowej". Zauważmy nawiasem, że 

chciwość, złość i próżność oślepiły Rejenta tak, że 
ten kauzyperda podpisał najgłupszą w świecie 

umowę (owe sto tysięcy), która omal go nie 
zrujnowała. 1 to jest rys znakomity! Co do Rejenta, 
nikt nie miał złudzet'l; ale kiedy krytyka 

(Chmielowski) przeciwstawia mu Cześnika, który 
jakoby "nigdy nie używa podstępów, fałszu 
i obłudy ", wówczas godzi się wspomnieć scenę 
pisania listu, artystycznie uroczą, ale inaczej nieco 
przedstawiającą się gdyby ją wziąć obyczajowo lub , 
brot'l Boże, moralnie. Czy trzeba przypominać tę 

scenę? Cześnik dyktuje tu list niby od Klary do 
Wacława;czyli, że aby schwytać syna swego wroga 
w pułapkę, opiekun ten fałszuje list kompromitujący 
jego własną pupilkę, narażający, wedle ówczesnych 
pojęć, cześć jej w najwyższym stopniu. l mówi się, 
że Rejent jest podstępny, a Cześnik porywczy, ale 
idący prostą drogą! Ten Cześnik rad by był 
krętaczem , jedynie inteligecja mu nie dopisuje. 
Wreszcie, nie mogąc wybrnąć z listu, posyła 

pokojówkę, aby imieniem Klary zaprosiła Wacława . 
Zaczajeni ludzie chwytają młodego człowieka, po 
czym stawia mu się dylemat: "Lub do turmy 
pójdziesz na dno - gdzieże siedzisz, trudno zgadną -
albo oddasz rękę Klarze". A zważmy, że Cześnik nic 
nie wie o wzajemnej skłonności Wacława i Klary ; 
jedyną jego pobudką to owo cudowne: "rejent 
skona"„. Abyśmy zaś nie mieli co do wartości jego 
postępku żadnych wątpliwości, dodaje: "A jeżeli 
starościanka - pójść nie zechce do ołtarza - jest tu 
druga jej bratanka - tej za ciebie pójść rozkażę„. 
Pleban czeka już w kaplicy„." Ładną w istocie rolę 
gra ten pleban w "jedynej komedii Fredry, która 
kot'lczy się Bogiem". Daje śluby jak molierowski 
aptekarz lewatywy! Zważmy, że takie poczynania, 
takie wybryki gwałtu i samowoli były dość wiernym 
odbiciem obyczaju i że jeżeli która, to ta sztuka 
pokazuje sprawy,które "w innym okazane świetle, 
już tragiczne mogłyby obudzić uczucia"-jak to 
o utworach Fredry, z dość osobliwym wyłączeniem 
Zemsty, pisał Pol. Sławi się z dawien dawna -
i słusznie- piękno apostrofy Cześnika: "Nie wódź 
nas na pokuszenie -ojców naszych wielki Boże; 
skoro wstąpił w progi moje - włos mu z głowy spaść 
nie może„". 



I w istocie, tajemnicą poezji Fredry jest, że w chwi
li gdy Cześnik wymawia te słowa, zachwyceni, za
pominamy najzupełniej, że ten sam Cześnik przed 
chwilą niegodnym podstępkiem zwabiał "w progi 
swoje" syna sąsiada, aby pod grozą turmy zmusić go 
do swiętokradzkiego sakramentu . Bo i on zapo
mniał najzupełniej i godzi te dwie rzeczy doskona
le, i w tym jest poetycka prawda tej sceny. Rzecz 
koi'lczy się -jak wiadomo-szczęśliwie,dzięki dubel
towemu posagowi Klary. Jedynie pod tym wpły

wem Rejent, który dopiero co powiadał do ożenio
nego już syna: "wstai'l serdei'lko i chodź ze mną", 
mięknie mówi do siebie:"Dwa majątki - kąsek gła

dki" - i dopiero pod tym znakiem następuje owa 
"zgoda'', do której "Bóg rękę poda"; bo ciągłe mie
szanie imienia boskiego do najpodlejszych szache
rek jest bardzo dla tej staropolszczyzny charakte
rystyczne. Dodajmy Podstolinę, która zawarłszy 

kontrakt z Rejentem na zasadzie swego fikcyjnego 
majątku,wpółoszukai'lczo wyłudziła odszkodowa
nie w klauzuli i najspokojniej wyciąga po nie łap-
kę . I kto wie, przy owych stu tysiącach wycyganio
nych z jego pupilki ("te z mojego ja zapłacę"- po
wiada niedbale Klara), Podstolina wyda się może za 
Cześnika? „ Wszystko to j'est bardzo żywe, praw
dziwe w każdym słowie i geście i wiernie maluje 
obyczaj szlachecki, zwłaszcza z epoki rozkładu ; co 
do artyzmu, co do wizji świata, Zemsta jest klejno
tem jedynym w skarbcu komediowym wszystkich 
literatur. Topnieję z rozkoszy oglądając ją dobrze 
graną na scenie. Ale uważać ją, za autorem, Przy
gód Benedykta Winnickiego *, za "wzór poczciwo
ści, szczęścia i cnoty" to mi się wydaje osobliwym 
nieporozumieniem. Jeszcze dziwniejsze wydaje mi 
się że ktoś odważa się twierdzić i budować na po
parcie tego twierdzenia jakże sztuczne konstrukcje -
że Fredro "chciał tu pokazać, jak pojmuje prawdzi
wą staropolszczyznę"! A już najdziksze to widzieć 
w Zemście, jak tenże sam komentator*- "królewskie 
blaski przeszłości". Co tu jest królewskiego? Króle
wska tu jest tylko poezja Fredry. W apoteozie tego 
ponurego sarmatyzmu nasza nowa krytyka prze~i
cytowała swoich poprzedników. 

\ 
I 

I. 

Jeżeli Tarnowski (który uwielbił Fredrę niemal bez 
zastrzeżei'l, a w ocenie Fredrowskiego świata "znał 
proporcje, mocium panie"), charakteryzując (1876) 
dwóch bohaterów Zemsty.powiadał że gdyby mieli 
stanowisko i siły po temu, Cześnik " urażony 

podniósłby rokosz jak Zebrzydowski o kamienicę'', 
a Rejent "jak Radziejowski wyniósłby się chyłkiem i 
sprowadziłby Szwedów". to prof. Kucharski pisze ni 
mniej, ni więcej , że "Polska urosła z takich dwu sił 
i wartości:z połysku stali w ręku takich rębaczy jak 
Raptusiewicz i z nieugiętej,żelaznej woli , skupionej 
w mózgu takich bajecznych głowaczy jak Milczek". 
To się nazywa podbijać bębenka! Skoro już tak daleko 
sięgać, sądzę , że z większym podobiei'lstwem 
doprawdy można by powiedzieć, że Polska upadła 
przez takich ciemnych warchołów jak Cześnik, który 
j ak był konfederatem barskim, tak samo mógł być 
konfederatem targowickim, i przez takich sobków, 
krętaczy i pieniaczy jak Rejent, którego "bajeczna 
głowa" objawia się głównie rutyną w dostarczaniu 
fałszywych świadków ("nie brak świadków na tym 
świecie" - artystycznie ten wiersz jest cudem nad 
cudy, ale czy nie przechodził nas zimny dreszcz, 
kiedy go wymawiał stary Rapacki?); słowem, upadła 
przez zapóźnienie się w tępej zmurszałej 

szlachetczyźnie. A konkluzja tych uwag? Jeśli nicuję 
tak wartość tego minionego świata,to dlatego, że 
widzę pewne niebezpiecze11stwo w stosunku do 
poety. Materiał życiowy, z którym związany jest 
nierozerwalnie artyzm Fredry, stanowi nie małą 
zaporę w tym, aby ten artyzm przemówił w całej pełni 
do ludzi dzisiejszych. Uczyć ich w jaki sposób cud 
sztuki zdolny j1est przetworzyć w piękno przeciętną 
lub najlichszą bodaj rzeczywi s tość, oto jedno z zadai'l 
krytyki wobec Fredry. Ale wmawiać w dzisiejszego 
widza, w młodzież zwłaszcza, że ciemnota 
i łajdactwo w kontuszu byle podlane bigoterią -
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są poczciwością i cnotą, że są "królewskim blaskiem 
przeszłości",to znaczy wyzywać jej krytycyzm, 
którego w stworzonym niebacznie nieporozumieniu 
łatwo pada ofiarą dzieło poety. A znów jeżeli się to 
uda wmówić, to tym gorzej „. Bo jest tu jeszcze jedno. 
Wspomniałem na wstępie o naszych nagminnych 
"daltonizmach etycznych". Uderzają mnie one tak 
bardzo, że kiedy się zastanawiam nad obrazem naszej 
literatury scenicznej, którą śledzę jako krytyk od lat 
kilkunastu, i kiedy rozważam, jaką by można znaleźć 

najogólniejszą jej cechę, cechą tą wydaje mi się ów 
daltonizm.Ileż widzieliśmy sztuk, w których autor 
uważa postępowanie tego i owego ze swoich 
bohaterów za wzór szlachetności, gdy w istocie jest 
zgoła przeciwnie. Ileż razy krytyka pieje o "czystej 
atmosferze" utworu, w którym dzieją się same 
drat'lstwa, byleby tylko dziewicę dostarczono 
nietkniętą do ołtarza. A takie nieuporządkowanie 
stosunku do literatury musi ciężyć i na życiu. Dlatego,, 
niemal z przerażeniem czytam np. w monografii 
fredrowskiej prof. Chrzanowskiego o "poczuciu 
honoru" Majora w Geldhabie albo o "niemałej war
tości moralnej" Cześnika z Zemsty.Stosunek fredro
logów do fredrowskiego świata demonstruje z całą 
naiwnością, ile jeszcze sarmatyzmu spod najciem
niejszej gwiazdy pokutuje w naszych obiegowych 

kryteriach moralnych. 

Wojciech Jesionka 
Uwagi nad "Zemstą" A. Fredry 
Ale może Fredro miał pretensje do teatru,że źle go 
grano? Że spod znakomitego komizmu nie wydo
bywano tego, o co mu chodziło? Że publiczność 
śmiała się a nie zastanawiała? Że nie chodziło o to, 
czy grano lepiej czy gorzej; to wszystko jedno! Ale że 
właściwie chybił celu w realizacji teatralnej jego 
zamysł pisarski, że pomimo szczęśliwego za
kot'lczenia "Zemsty" nadal między jej bohaterami 

wznosi się mur, mocniejszy i niezniszczalny, bar
dziej monumentalny niż ten, o który toczył się spór. 

Bo przecież po coś tak a nie inaczej skonstru -
ował Rejenta i Cześnika, Podstolinę, Wacława 

i Klarę. Jakiś cel w tym miał - jaki? Pokazać swym 

współczesnym - tacy jesteście teraz,tacy byliście 

i przedtem, a i tacy będzieciejutro!Więc się śmiejcie, 
ale wiedzcie, że "z siebie się śmiejecie"! Boha

terowie Fredry nie kryją się ze swymi wadami. Autor 
na wierzch wywala wszystkie brudy, matactwa 

intrygi. Ani on się nie krępuje ani jego bo-haterowie. 

Właściwie wszystkich interesują głównie pieniądze. 
Sprawa to niedoścignionego rnistrzo stwa Fredry, że 

na postacie występujące w sztuce spoglądamy ze 
szczerą sympatią, że wręcz je kochamy i ich wady 

nam nie przeszkadzają. To tak samo jak w sarmackim 

portrecie trumiennym, gdzie z wielobocznych 

wizerunków spoglądają na nas urodzone 
i urodzeni, ale patrzą nie w majestacie zgonu skąd

w zależności od charakteru zmarłego czy zmarłej są 

czasem butni, czasem zawadiaccy, czasem rozpiera 

ich iście sarmacka pycha, czasem jejrnościanki 

spoglądają wręcz zalotnie. Fenomen śmierci jest poza 

nimi jakby ich w ogóle nie dotyczył. To sarno jest 

u Fredry - wady nie dotycząjego bohaterów, matacz 
Rejent ma się za przykładnego katolika, Cześnik za 

prawego szlachcica. I najśmieszniejsze jest to, że im 

wierzymy. A to wina Aleksandra hrabiego Fredry. 

Jan Englert 
Fredro -Teatr 
Otóż Fredro to przede wszystkim język, wspaniały, 

czysty język polski,z jego wyszukanym słowni

ctwem,z dwuznacznością określet'l,z idiomami peł
nymi dowcipów,z pozornie lekkomyślną i bałaga
niarską formą i konieczną dla sposobu wyrażania się 
polskiego inteligenta dozą autoironii, lecz nade 



wszystko ze swoistą linią melodyczną tu zamkniętą 
w ośmio - jedynastozgłoskowym wierszu. Ośmielam 
się twierdzić, że na to by Fredrę zrozumieć, trzeba go 
dyszeć. A tu tymczasem język polski według 

optymistów jako język "żywy" rozwija się, a według 
realistów - chamieje, kundli się. W dziedzictwie po 
przyjaciołach dostaliśmy rosyjskie formy 
gramatyczne, które teraz opakowujemy w angiel -
skie formy fonetyczne konieczne do wyśpiewania 
muzyki rockowej. Do tego dochodzi nader modna 
akcentacja czeska na pierwszą sylabę wyrazu dla 
dodania mu wagi, będąca niekoniecznie wynikiem 
przyjaźni naszych polityków z prezydentem Hav
lem. Skutek tych zmian jest taki, że język Fredro -
wski dla młodzieży jest niemal językiem obcym. 
A jak trudno jest grać w obcym języku, wszyscy wie
my. No właśnie, grać! Każdy utwór komediowy pod
porządkowany jest bezwzględnym prawom sceni
cznym. Wbrew pozorom, nie poddaje się improwi~ 
zacji. Wymaga żelaznej konsekwencji w utrzymaniu 
rytmu narracji i rytmu dialogu. Trudności te do
datkowo potęguje forma wiersza, szczególnie wier
sza ośmiozgłoskowego, która jakby przymusza do 
galopady - tak, że aktor, który się kontroli wymknie, 
przypomina pozbawiony hamulców samochód 
toczący się w przepaść . Rytm wiersza , jego tonika 
narzucają bezwzględne prawa nie tylko słowu, także 
ruchowi scenicznemu. Aktor musi się poruszać 

w formie wiersza. Najprostsze sytuacje sceniczne 
muszą być podporządkowane rytmowi wiersza. 
Przypomina mi się Tadeusz Łomnicki, który próbując 
w Teatrze Polskim w Warszawie Papkina powiedział 
"po tej scenie nie da się chodzić ośmio

zgłoskowcem". Ten upajający rytm przeszkadza ak
torom, szczególnie młodym ,rozmawiać wierszem, 
a co za tym idzie nie grać wiersza, tylko operując nim 
swobodnie na scenie się zachowywać. To jest szcze
gólna trudność, z jaką musi się zmierzyć współcze
sny aktor. 

Wyczucie i zarysowanie delikatnej granicy między 
postacią kreowaną przez aktora a jego osobistym 
stosunkiem do owej postaci i siebie jako kreatora tej 
postaci, oraz umiejętność uczynienia z tej granicy 
waloru, poprzez świadome zaproszenie widza do 
wspólnej zabawy w teatr - jest w moim rozumieniu, 
nowoczesną interpretacją Fredry. Nie muszę więc 
tłumaczyć,że ucząc aktorstwa nie można ominąć 
Fredry. Fredry nauczyciela : języka polskiego, 
swobodnego rozmawiania wierszem, kształcenia 

słuchu scenicznego, poczucia komizmu, a przede 
wszystkim gustu i smaku, a więc zrozumienia, że 
forma zawsze musi być podporządkowana stylowi. 
Ja osobiście obcując z Fredrowskim wierszem mam 
uczucie kąpieli w czystej, źródlanej wodzie, zimnej 
przy wchodzeniu , ale orzeźwiającej i odświeżającej 
przed codziennymi znojami twórczymi. 

Wilam Horzyca 
Profil " Zemsty " 
( „ )Jeśli się więc komu dziś wydać może,że "Zem

sta", to "długi lity pas Polaka'',rozwinięty ku uciesze 

serc spragnionych pogodnej opowieści i pogodnej 

przeszłości, ten nie ocenia w niej by tak rzec 
"odrzykońskiego" momentu i przez to fałszuje jej 
perspektywę. Historia dla Fredry, to nie była nie
frasobliwa rewia dawnych świetności. Nie rozumiał 
on tak dziejów, jak inny poeta Odrzykoński /Seweryn 
Goszczyński/ , ów romantyk, dla którego ruiny te stały 
s ię kulisami wielkiego widowiska teatralnego.To co 
czynił Fredro nie było też malarstwem 
obyczajowym. To była wizja dziejów in concreto, to 
była wielka "nekyja", wywołanie duchów z mroków 
minionego . -Jeśli "Zemsta" jest korowodem postaci 
wywołanych z przeszłości , to nie j est to pochód 
wycinanek, grających ku uciesze gawiedzi, 
wszystkimi barwami bujnych temperamentów, 



ale pochód ludzkich cieni, rozdzielonych niegdyś 

przeciwnymi pasjami,ale złączonych tak dziś jak 
i ongiś jedną wspólną Judzką dolą. I gdy tak się 

spojrzy na. "Zemstę",wówczas nawet ów 
podczłowiek, jakim wydaje się być Papkin, staje się 

nagle zjawiskiem z tego samego co Cześnik lub 
Milczek człowieczego materiału. Ba! Można nawet 
odwrócić równanie i powiedzieć, że właściwie to 

Cześnik i Milczek są stworzeni i ukształtowani na 

wzór i podobieństwo tego na wpół Don Kichota, a na 
wpół błazna, jakim jest Papkin. Więcej jeszcze: 

można by pójść dalej i powiedzieć, iż cała "Zemsta" to 

właściwie jedna papki nada, bo wszyscy oni, ci wielcy 
i ci mali, tak samo się pozują i frazują, przybrawszy 

się w pstre szaty swych namiętności, tak samo są 

dalecy prawdzie i tak samo są "tylko ludźmi"jak 
Papkin. Jest to w Papkinie taki majestat ułomności 

człowieczej, że z natury rzeczy postać ta staje sii 
centralną figurą "Zemsty",ukazującą 

w przerysowanym konturze to, co jest prawdą 

wszystkich dokolnych postaci, także ułomnych 

i także stworzonych ze zła i dobra, anielstwa 

i podłości,jak każdy śmiertelnik. Chociaż na żaden 
"barwny" optymizm nie ma w "Zemście" miejsca, 

nie znaczy to jednak, by można patrzeć na nią, jak na 

fragment jakiegoś dantejskiego piekła. 
N ie,mimo swych przywar i grzechów,to nie są dusze 
potępione. I nie łamie nad nimi Jaski sam poeta. I nie 
czyni tego bynajmniej z tej przyczyny, że to przecież 
"panowie bracia", ale dlatego, że punktem, z którego 
Fredro obserwował świat, był wielkoduszny i głęboki 
humanitaryzm, zdolny jak najstraszliwiej oceniać 

ludzkie myśli i uczynki, lecz niezdolny potępiać. I nie 
jakiś nihilizm późnoszlachecki podsuwał poecie to 
stanowisko, nic bowiem nie było Fredrze dalsze, jak 
wszechobojętność. Przeciwnie, stanowisko to było 
wytworem zarówno wszechwspółczucia, jak 
i rozumienia, że to współczucie ma swe krańce, 

że to jest w duszy ludzkiej granica, poza którą 
wyjść nie może nawet najbardziej czuła wnikliwość, 
gdzie zaczyna się to co jest niezgłębioną tajemnicą 
ludzkiego bytowania.Tu stają naprzeciw siebie tylko 
dusza i jej Stwórca. Niczyjej ostatecznej prawdy nie 
znamy, i dlatego Fredro sądzi, ale nie potępia. 

Barbara Lasocka 
Szkic do portretu 
Żołnierska przeszłość Fredry sprzed pół wieku oka
zała się bodaj najdonioślejszym doświadczeniem 

jego życia.Upływ czasu coraz bardziej je wyszlache
tniał i podnosił.Zarazem oddalał poetę od współcze
sności umacniając w nim polityczny sceptycyzm. Na 
nekrologu komitet pogrzebowy zgodnie z jego wolą 
napisał o nim:"żołnierz napoleoński,ojciec komedyi 
polskiej". Za trumną pisarza jeden z ostatnich już 
weteranów kampanii napoleońskiej niósł na aksa
mitnej poduszce ordery zmarłego; uwagę zwracały 

krzyż Virtuti Militari, Legia Honorowa i Medal 
Świętej Heleny.Przez ostatnie ćwierćwiecze, kiedy to 
najczęściej i najchętniej przebywał w narożnym 

pokoju swego dworku na Ch.orążczyźnie - ostatni raz 
Fredro wyjeżdżał do Beńkowej Wiszni w 1872 roku, a 
w 1876 odbył zaledwie jeden spacer- przemyśliwał 

nad dokonaniami i zaniedbaniami swego życia. 

Próbował określić własne miejsce w ogniwie 
rodzimych tradycji. Ustalał podstawową hierarchię 
wartości, których winien przestrzegać każdy 

człowiek, polska rodzina, nasze społeczeństwo.A na 
ścianach dowieszał nowe fotografie wnuków. Do 
owych przemyśleń i przewartościowań nakłaniał go 
wciąż na nowo odczytywany podpis pod miedzio
rytem Andrzeja Maksymiliana Fredry:"Deo Regi bus 
et Republicae fidelis". W imię wierności 

Rzeczpospolitej walczył pod Możajskiem, Dreznem i 
Hanau. Szanując prawa i porządek podejmował 

szereg publicznych działań praktycznych. 



Nie zawsze, niestety, odznaczał się wytrwałością. 

Nie ze wszystkimi potrafił się porozumieć. Patrio
tyczne obowiązki Fredry bardziej determinowała 

tradycja, niż określała współczesna ideologia. 
W Zapiskach starucha ujął to przekonanie w słowa aż 
nazbyt wyraziste. "Na zadnieprzańskich stepach 
bielą się kości obrońców naszej wiary i ojczyzny, 
kości polskiej szlachty, co przez wieki była Narodem. 
Wy, postępowcy- narodowcy, przestępczo rzucacie 
na nią klątwę. Ja waszą klątwą gardzę i szczycę się, że 
polskim szlachcicem umrę . " Nie był jednak Fredro 
bezkrytycznym piewcą przeszłości. Miała ona swe 
przewinienia i grzechy kardynalne. "Pieśni ludowe 
milczą o nadużyciach szlachty - zanotował w tych 
samych Zapiskach starucha - a pieśni ludowe są 
najpewniejszą historią." Do ostatniego polskiego 
króla-mimo że za młodu obcował z ludźmi z jego 
bliskiego otoczenia: najpierw był to Daniel Kurz, 
później Jan Sagatyński - kierował niezwykle gorzkie„ 
wręcz brutalne słowa : "Z tronem, który wyłudził, 
razem w przepaść pchnięty, /Żył podłym, podłym 
umarł - wzgardzony, przeklęty". Ponad trudną 

i skomplikowaną historią, sławą przodków i hańbą 
jednostek wznosi się rozległe i wielobarwne pojęcie 
Ojczyzny. W różnych czasach ma ona jednak 
odmienną tożsamość. Czasem znakami Ojczyzny 
pozostają dla poety dworek przy drodze, wrota 
stojące otworem, studnia z żuravviem bielejące się 
kwiatami jabłonie, gospodarz, który wita i do 
domu zaprasza i ciągle nie wygasłe "mężne plemię , 

!Co za swych ojców wiarę, mowę, ziemię /Ciągle 

nadstawia piersi, serca, głowy /Na miecze wrogów, 
najeźdźców okowy; /Co póty działać, walczyć nie 
przestanie, /Póty żyć będzie, póki tylko stanie/ 
Jednego męża, jednego pałasza- / To Polska! ... 
Polska! ... To Ojczyzna nasza! " 
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Zasada - Trans - Spedition jest spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością działającą na podstawie przepisów Ko
deksu Handlowego oraz Umowy Spółki, zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym w Tarn owie V Wydział Gospodarczy (Dział 
B nr 773). 

lł'/aścicielem naszej Finny jest giełdowa spółko l,asada SA. 
w Warszawie, ul. Omulewsko 27. 

Za1ząd 5pólki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest 
Janusz Szot. 

Na polskim 1y11ku kapitalowym i transportowym funk
cjmwjemy od k:vvietnia 1996 1: 

Wykorzystując znaczący kapitał za łożycielski, wiedzę, 

do5'wiadczenie i profe5jonalizm pracowników oraz porozumi·
nie między Zasada SA. a Okocimskimi Zakładami Piwowar
skimi S.A., stworzylifo1y prężnie działającą Finnę. 

Swoim klientom oferujemy szeroką gamę usług w zakresie: 
- krajowego i międzynarodowego 1ra11spo11U 1owarowego, 
· tramportu pasażenkiego, 
· usług spedycyjnych, 
· usług serwisv11-ych i warsztatmvych, 
- Sp!7edaży pojazdów m echanicznych i czę.l'ci zamiennych, 
- sp1zedaży paliw, 
- składowania ładunków. 

---SPONSOR TEATRU----

Posiadamy duży polencjał 1ranspor1awy składający się 

z 30 własnych zestawów wielo1onowych - w tym zestawów spe

cjalistycznych typu: naczepy niskopodłogowe, izotermiczne 

i chłodnie - luksusowych autokarów, samochodów dostawczych 

i mikrobusów. 

Gwarancją wysokiej klasy i 11ieza1vodności posiadanych 

środków transportowych jest Finna Mercedes-Benz. 

Ponadto w naszej dy5pozycji znajduje się ok. 200 samo

chodów przewoźników, związanych z nami stałymi umowami. 

Codziennie kilkaset samochodów opuszcza terminale załadun

kowe udając się na trasy krajowe i zagraniczne. 

Nasze samochody są zadhane, estetyczne, oznakowane czy

telnymi i plastycznie atrakcyjnymi znakamijinnowymi naszych 

stałych kontrahentów. Głównym z nich są Okocimskie Zakla

dy Piwowarskie S.A. w BResku - na p1zewóz ich wyrobów po

siadamy wyłączno.ść. 

Kontrakt ten gwarantuje stale nieprzenvane źródło zamó

wie1i transportowych, stabilizującą sytuację finansową Firmy. 

Swoim klienlOm gwarantujemy bezpieczny i tenninowy p17e

wóz ladunków. Samochody posiadają nowoczesne zabezpie

czenia a kierowcy 1vyposażeni są w telefony komórkowe. Po

zwala to na stały kontakt z nimi, co 11w islOtne z11aczenie przy 

podejmowaniu decyzji w czasie trwających już kursów 

i pozwala na doskonalą koordynację załadunków i rozładunków. 

Dbając o zapewnieni<' bezpiecze1istwa ludzi i poiazdów, czas 

pracy kierowców dostosowaliśmy do irymogów Unii Europejskiej. 

Nasi klienci mogą ko1zystać z usług se1wisowych i warsz1a10-

1rych. War:sztaty samochodowe wyposażone sq w nowoczesne i spe

cjalistyczne maszyny i wządzenia, co w polqczeniu z profe5jonali

zmem pracowników daje gwarancję wysokiej jakości usług. 



---SPONSOR TEATRU----

Od wiosny 1998 1: prowadzimy autmyzowaną obsługę ser

wisową i sprzedaż części zamiennych do pojazdów STILL 

i IVAGNER. Zapewnia nam to umowa z Firmą STILL, dają
ca nam wyłączność w tym zakresie na obszar Polski Południo

wej. 

Dysponujemy 5pecjalistycznie wyposażonymi samoclwda

mi se1wisowymi, które w ciągu kilku, kilkunastu godzin docie

rają do klienta. 

Posiadamy okręgową stację kontroli pojazdów świadczą

cą usługi dla pojazdów w kategoriach ABCDE. 

W obrębie stacji znajduje się zespól parkingów dla samo

chodów ciężarowych i autokarów, z kompleksem obiektów 

usługowych. 

Wielkim potencjałem Firmy jest wykształcona, profesjonal

na, dynamiczna kadra pracowników licząca 120 osób. To 

w połączeniu z rzetelnością i umiejętnym współdziałaniem z 

kontrahemami i kooperantami daje gwarancję mocnej pozycji 
i konkurencyjności Fim1y na polskim rynku tran.1portowym . 

Naszą dewizą • profesjonalizm 

Nasz profesjonalizm - gwarancją wysokiej jakości ushtg 

Nasza zasada jest prosta· z "ZASADĄ" prosto do celu 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
STANISŁAW ŚWIDER 

Zastępca dyrektora 
GRAŻYNA NOWAK 

Kierownik działu technicznego i administracj i 
JERZY PRZYSTUPA 

Mistrz pracowni elektryczno-akustycznej 
TADEUSZ WIŚNIOWSKI 

Elektryk 
WIESŁAW HABEL 

Akustyk 
JERZY MILEWSKI 

Rekwi zytor 
ZBIGNIEW BANACH 

Pracownia fryzjerska 
WŁADYSŁAWA PĘKALA 

MAŁGORZATA ZAJĄC 

Garderobiana 
ZOFIA CZAJA 
Brygadier sceny 

RYSZARD POCIECHA 
Pracow nia stolarska 

JÓZEF KIEŁBASA 
EUGENIUSZ WROŃSKI 

Kierownik pracowni plastycznej i reklamy 
ANDRZEJ KRZYCZMONIK 

Plastyk 
BOGUSŁAW BILIK 

Specjalista d/s reklamy 
KRYSTYNA SZAFORZ 

Pracownia krawiecka 
MARIA KAŃDUŁA 

JOLANTA KRAJ 
MAŁGORZATA CICH 

Koordynator pracy artystycznej 
WIOLETTA ŁAWNIUK 

Biuro promocji i organizacji widowni 
MAŁGORZATA GUTWIŃSKA 
STANlSŁAWA JĘDRZEJEC 

MAŁGORZATA KIEROŃSKA 



Na. afiszu 

Gabriela Zapolska 
MORALNOŚĆ PANT DULSKIEJ 

reż. Stanisław Świder, scen. Krystyna Kuziemska 

Wiliam Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 

reż. Zbigniew Najmota, scen. Iwona Bołądź 

Ewa Marcinkciwna 
SZALONA KLASA 

reż. Ewa Marcinkciwna, scen . Witold Pazera 

Julian Tuwim i inni 
LOKOMOTYWA 

reż. Mariusz Szaforz, scen. Krystyna Szaforz 

Janusz Glowacki 
ANTYGONA W NOWYM JORKU 

reż. i scen. Stanisław Banaś 

Krzysztof Jaworski 
SZEHEREZADA CZYLI DISCO POLO LIVE 

reż. i scen. Andrzej Celiński 

Jerzy Pilch 
MONOLOG Z LISlEJ JAMY 

reż. i scen. Wiesław Holdys 

Edward Stachura 
STED 

reż. i scen. Stanislaw Świder 

Jean Genet 

POKOJÓWKI 
reż. i scen. Rafał Matusz 

Bnmo Schulz 
SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 

adapt. i reż . Wiesław Hołdys scen . Dorota Morawetz 

Zbigniew H erbert 
DRUGI POKÓJ 

adapt. i reż . Stanislaw Świder 
scen. Krystyna Kuziemska 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

inscenizacja i reż. Stan isław Świder 
kostiumy: Krystyna Kuziemska, dekoracje: Marian Figiel 


