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Język i style „Zemsty" stanowią najbardziej niewątpliwą wartość tego 

utworu. 

Język Fredry jest konkretny, realistyczny, szeroko w swoje granice 

przepuszcza codzienne treści obyczajowe, daleki jest od pustego patosu 

i koturn - a mimo to zachowuje pewne ogólne dyrektywy klasycystyczne. 

Jest schludny i zwięzły, odległy od sentymentalizmu podważającego 

podówczas manierę pseudo-klasyczną. Można o nim rzec, że na ogólnej 

kanwie klasycystycznej jest to od razu język obyczajowego realizmu, giętki 

1 sprawny w obsłudze zadań artystycznych wynikających z takiego 
stanowiska. 

N a takim języku wyrastają style „Zemsty". Wyraźnie st y 1 e, a nie tylko 
styl. 

Rejent przemawia do Podstoliny stylem barokowo-palestranckiego 

komplementu - Papkin do Klary stylem komplementu dworacko-pseu

doklasycznego, sprytna zaś Klara natychmiast podchwytuje jego sposoby 

- Cześnik dyktuje Dyndalskiemu list w stylu sarmacko-alkowianym. 

Fredro po mistrzowsku przystosowuje swój język do tych odmiennych 

zadań. 

Ludzie Fredry - postacie „Zemsty"- mogą być głupsi lub mądrzejsi, 
prostoduszni lub chytrzy, ale jedną właściwością pisarz obdzielił ich 

wszystkich. Obdzielił ich darem ciętego języka, darem trafnej, chociaż 

śmiesznej nieraz, obrony swego stanowiska, darem przenikliwej interwen
cji słownej w cudze postępki czy intencje. 

(Kazimierz Wyka; fragm. wstępu do wyd. A. Fredro; „Zemsta", PIW, 
W-wa 1954 r. rozdz. IV). 

Opracowanie programu: Marek Kołowski 

Teatr świadczy usługi dla ludności: 

* STOLARSTWO 
* IVIA.GIEL 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie z wyjątkiem niedziel, 

świąt i dni wolnych od pracy w godz. 9--15 Impresariat Teatru; 

w wolne soboty Sekretariat Teatru, tel. 222-67. Kasa, ul. P. Findera 12, 

czynna godzinę przed spektaklem. 
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