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ZEMSTA 1964 
To samo pytanie zadał sobie i widzom prawie trzydzieści lat temu ówczesny ze

spół artystyczny w programie wydanym z okazji wałbrzyskiej premiery "Zemsty''. Nie 
była to zwyczajna premiera Inaugurowała ona - 23 listopada 1964 roku - działalność 
Państwowego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Po wielu latach starań władz, 
po licznych kampaniach prasowych i uporczywych zabiegach działaczy kultury istnie
jąca w Wałbrzychu od 1956 roku filialna scena Teatrów Dolnośląskich w Jeleniej 
Górze została przekształcona w samodzielny Państwowy Teatr Dramatyczny. I po
stanowiono. że historia nowej placówki rozpocznie się właśn ie od "Zemsty'' Dlacze
go? 

" Po części dlatego, że właśnie jeleniogórska premiera "Zemsty" w sierpniu roku 
1945, otworzyła kronikę dziejów polskiego teatru na Dolnym Śląsku I warto chyba do 
pięknych tradycji odwołać się w dniach dwudziestolecia. Ale przede wszystkim ze 
względu na nieprzemijające walory j,ednej z niewielu w naszym dramatopisarskim 
dorobku sztuk, do których wraca się często i chętn ie " - napisano w programie sprzed 
trzydziestu lat 

Warto też przypomnieć pewien wcześniejszy epizod z dziejów wałbrzyskiej Mel
pomeny W roku 1946 odbył się w sali widowiskowej na Podgórzu (późniejszy Dom 
Kultury Kolejarzy) spektakl "Grubych ryb" Bałuckiego z udziałem wybitnego, wówczas 
już ponad 90-letniego, aktora Ludwika Solskiego. Z tej okazji nazwano ową salę Te
atrem Miejskim im. Aleksandra Fredry To wydarzenie sygnalizuje dwie istotne sprawy 
po pierwsze - istniało wśród ówczesnych mieszkańców Wałbrzycha zapotrzebowa
nie na własny, profesjonalny teatr i1 - po drugie - Aleksander Fredro był najpopularniej
szym, powszechnie znanym polskim dramatopisarzem. I - jak sądzimy- w tych kwe
stiach nic nie uległo zmianie. Obecność widzów na spektaklach naszego teatru po
zwala nam wierzyć, że sporej grupie wałbrzyszan teatr jest potrzebny, a mistrzostwo 
Fredry wydaje się być ponadczasowe i odporne na koniunktury mody. 

Dlatego też ów szczególny dla naszego teatru sezon - trzydziesty przecież - roz
poczyna premiera "Zemsty'' Dla tradycji , dla podkreślenia związków z przeszłością 
i dla samego Fredry, którego uznajemy za mistrza i patrona polskiego teatru. Pozwa
lamy sobie żywić nadzieję, że niejeden jeszcze jubileusz czeka wałbrzyski teatr. 
Kolejne będą miały miejsce już w następnym tysiądeciu Czy również wówczas Ale
ksander Fredro będzie bawił i zachwycał? Czy również wówczas Wałbrzych będzie 
chciał mieć swój teatr? Nieskromnie sądzimy - że tak. W końcu teatr istnieje już ja
kieś 2500 lat, więc chyba ludzkość przyzwyczaiła się do jego obecności. Z tej perspek
tywy 30 lat to może nie tak wiele, lecz myślimy, że również za następnych trzydzie
ści lat znajdzie się w tym mieście grupa osób, które o godzinie 19.00 zasiądą w wał
brzyskim teatrze i będą czekać na podniesienie kurtyny 
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Z WJ.j~wn ni.E. ry!fw o \}u,JUE. 
Może przedstawi pan pokrótce naszym widzom swoje życie w teatrLe - i jako 

autora i jako reżysera. 

Sentyment do teatru wyniosłem jescze z cz<:L5ÓW studiów polonistycznych u znako
mitego profesora KJeinera na Uniwersytecie Lwowskim i profesora Eugemusza K~
charskiego, specjalisty od Fredry. Zacząłem pisywać w lwowskich dziennikach .rec~nzJe 
teatralne. W czasie wojny, będąc przez wiele lat w niewoli niemieckiej, zaprzyJaźrulem 
się z Leonem Kruczkowskim i Zdzisławem Skowrońskim, wybitnymi ludźi;1i teatn.1. 
W oflagu bylem współzałożycielem znanego obozowego Teatru Symbolow, 1 tam 
reżyserowałem szereg sztuk, m.in. "Zemstę", w której Rejenta grai późniejszy wybit
ny warszawski aktor Bolesław Płotnicki. 

W obozie - rzec można- zaraziłem się teatrem na dobre. Po wojnie, po powrocie do 
kraju, bawi Iem się w urzędnika Departamentu Teatru Ministerstwa Kultury i Szt~1ki i 
powołałem do życi~ wraz z Janem Nepomucenem MiUerem: znakomitym krytykiem, 
miesięcznik "Teatr". Równocześnie pisywałem stale recenzje teatralne dla radia, a w 
Jatach pięćdziesiątych, kiedy "wybuchła" telewizj~ bylem pierwszym rezy:erem t~le~ 
wizyjnych spektakli teatralnych. Zacząłem też wraz ze Zdzisławem Skowronskim p1sac 
komedie, m.in. "Imieniny pana dyrektora". 

Przez ]at z górą trzydzieści byłem reżyserem teatn.1 telewizyjnego. Współpracowa
łem ze wspaniałymi ludźmi, którzy nauczyli mnie kochać .zaw~ reżysera .i służbę dla 
teatru. Mogę się szczycić znajomością z wieloma znakom1tyffil postacianu ostatniego 
półwiecza teatru polskiego, m.in. z Woszczerowiczem, Bryd~skim, Holoub~em'. 
Wollejką, Łuczycką, Mikołajską ... Poczytuję sobie za zaszczyt, ze kom~ t~J wędrowk1 
wypadł mi w górniczym Wałbrzychu wśród ludzi, którzy nie przestali wierzyć w te-

atr i jego wielkość . 

Dlaczego zdecydował się pan reżyserować "Zemstę'''? Czy ta arcykomedia - i 

z racji obyczajów i z racji temperamentu jej bohaterów tak bardzo polska - jest 

w stanie zainteresować dzisiejszego widza? 

Wszyscy starzy reżyserzy kochają Fredrę i trudno się temu dziwić '.Ym bardz'.ej, że 
komedia jako gatunek znalazła się w dużym imp<L'iie. Starzy mistrzowie rezyseru ode
szli, a oni naprawdę wiedzieli, jak się gra Fredrę, Bałuckiego, Blizińskiego 1 Zapolską. 

Wymarli również wielcy mistrzowie realizacji aktorskich, tacy jak Fertner, Frenkiel, 
Kamiński, Solski, Leszczyński. Impas jest wielki i to, czym nas raczy współczesność 
- i teatralna i telewizyjna - to raczej nie komedie, ale bardzo smutne widowiska 

Miałem kilku znakomitych nauczycieli rzemiosła, z Karolem Borowskim, Emilem 
01aberskim i Władysławem Krzemińskim na czele, którzy znali świetnie arkana ko
mediowej realizacji . Jest to walka o humor, o dowcip, o wesołość, a przez to o istotne 
wartości w życiu. "Zemsta" jest wspaniałą zabawą przerastającą moje bardzo wątłe siły 
starego człowiek~ ale usiłowałem się dźwignąć i coś ze starej szkoły, ze starej trady
cji przekazać drogiej mi scenie wałbrzyskiego teatn.1. "Zemsta" - poza tym, że jest tak 
cudownie "artystyczna" - okazuje się komedią zadziwiająco aktualną. Zwłaszcza jeśli 
się zważy, ilu jest w kraju - i na górze i na dole - zamaszystych, pewnych siebie, awan
turniczych, wąsatych i rozrabiających cześników, ilu mamy ponurych świętoszków, 
którzy wielkie ideały wymieniają na ciepłe posady, ilu wreszcie mamy fircyków, pie
czeniarzy i kombinatorów. Nie chcę już dokuczać współczesnym "podstolinom". Broni 
się tylko młodzież, która powinna się tak pięknie kochać jak Wacław i Klara Chyba 
dość argumentów na to, aby zagrać "Zemstę". 

Co pan sądzi o współczesnym repertuarze, zwłaszcza tym lżejszym? Kiedyś
np. przed wojną, mieliśmy znakomite kabarety i - jak pan wspomina - wspania
łych odtwórców ról komediowych ... 

Pyta mnie pani o sprawy repertuam współczesnego i o jego odniesienia do czasów 
mojej młodości . Otóż wydaje mi się, że brak w tej chwili wybitnych kabaretów i t~
trzyków rozrywkowych jest spowcxlowany scenerią naszego życia codziennego. Zy
jemy w smutnych czasach i to nie tylko dlatego, że tylu jest ludzi biednych i samotnych, 
ale też dlatego, że chora jest atmosfera społeczna i polityczna, która nas otacza. Z na
szego codziennego smutnego dnia bardzo trudno wycisnąć gram humoru i beztroski. 
Popatrzmy więc lepiej na "Zemstę", zw łasze~ że wszystkie rzeczy piękne, 'Święte i 
warte zachcxlu wsypaliśmy do jednego worka i wysłali do muzeum. Wystarczy tylko 
wspomnieć, że przez wiele lat telewizja, którą kiedyś budowalem, dostarczała nam co 
tydzień kilka świetnych widowisk - od teatru poniedziałkowego aż po "Kobrę", a te
raz? Mamy codziennie spadłe z amerykańskiego stołu i kupione za kilka dolarów roz
maite produkty dość egzotycznej subkultury. 

Czy pan ma jakiś szczególny pomysł na "Zemstę''? 

Powiem raczej, czego nie akceptuję we współczesnych realizacjach Fredry. Po pierw
sze nie można "Zemsty" grać bez wdzięku i lekkości . Bez hwnom, dla którego zosta
ła ona napisana 

Z Józefem Słotwińskim rozmawiała Olga Haak 



Stanisław Pigoń 

Przez piętnaście lat obcowania można chyba poznać człowieka do grun

tu. Zachodzi tu taki właśnie przypadek. Praca nad zbiorowym krytycznym 

wydaniem "Dziel" Aleksandra Fredry, zaczęła się jakoś koło 1952 r., dobie

ga oto do końca. Rok po roku, niemal dzie1i po dniu obcowałem z jego uti-va

rami, starałem się wnikać w ich nie zawsze na wierzchu leżącą problematy

kę, szedłem za jego poczynaniami, ciekawy ich podniet i motorów, starałem 

się wniknąć w jego osobowość, w jej nie zawsze łative do rozeznania zawi

łości - a teraz na odchodnym nie mogę się odjąć niepokojowi: Czym się ro

zeznał w tym człowieku? Czy taki on był cały? W czym był rdze1i i jaka po

jemność jego istoty? Rozstaję się z nim w zd ziwieniu nie mniejszym od tego, 

które wzbudzał na początku, owszem, może w głębszym? Co to za bogata, a 

jaka skomplikowana indywidualność, co za splot niespodzianek i zdumiewa

jących antynomii, skłóconych, a przecież w jakiś sposób spojonych przec i

wie11stw.' Wiązka skłonnośc i i pasji, trudnych do rozplątania i ujęcia w ład. 

Tak było od wczesnej młodości. Kojarzył w sobie sifną i głęboką uczucio

wość i rozwagę, a obie nakrywa/ żartobliwością i pustotą; już malca zwali 

domowi "staruszkiem". Ledwie do ros tek - pochopnie stawił na hazard życie 

i nie oszczędzał go; zdeptał w jedną i drugą stronę szlak wielkiej wojny: od 

Be1ikowej Wis zni aż p~ Moskwę i po Fontainebleau. Sforsował Berezynę, 11ie 

domarzł w Witni e; zbiegłs zy z niewoli, prze z dwa mroine tygodnie kluczył 

piechotą bezdrożami poza kordon, by po chwilowym pobycie w domu wrócić 

do szeregów i zwiąŻać się do samego ko1ica z obroticami sprawy przegrywa

nej. z paroletniej kampanii wy11iósl krzyż Virtuti Militari, a jako plony z przy

godnych biwaków rozrzuca I 11ieskąpo między komilitonami wierszydła rozwią

złe i - co tu taić - zupełnie już plugawe. 

Zdjąwszy mundur ten racjonalista, libertyn, sławny wietrznik i wartogłów, 

co po balach szlifował parkiety w salonach lwowskich pani Potockiej, Skrzy1i

skich, Haurów i innych, zakochał się wbrew rozsądkowi głęboko i rozpacz

liwie i jak Gustaw stal na skraju samobójstH!(/. I tu nie koniec dziwu. Poeta 

(bo był przecież poetą, i to nie byle jakim) - wziął w zarząd skrzętnie przez 

ojca zgromadzoną fortunę rodową, gospodarował .nią - o d ziwo.1 - nie "po 

łacinie" (której zresztą niewiele umiał), a zarządzał tak roztropnie i ściśliwie, 

że potroił nie tylko własną, ale całego raz.rodzonego klanu familijneg o. 

Dziwjeszcze większy: jako człowiek i sąsiad tmvarzyski. wesoły i dowcipny, za
palony myśliwy i facecjonista - głęboko kryl toczącego go robaka melanclwlii, sa

moudręki, wzmagającej się zgryźliwej mizantropii i awersji do świata. Nie ina

czej w Mó~-czości. Przyrodzona, nie słabnąca z latami sklonnośc do groteski, do 

rozpasane.i farsowości, niczym nie zawadza ostremu, zatroskanemu obserwato
rowi charakterów ludzkich czy żywotnycvh procesów społecznych, a jadowity 

sarkazm satyry czy pamfietu przewija si(~ przez pasma jowialnego gawędziarstJva. 
I tak wszędzie: rysy wesołka raz po raz przecina zmarszczka zatroskanego sen
sata . 

. Albo i~na frapująca. antynomia. Ten poeta, co bywał na ogól (poza bajkami) 
w1erszop1sem racze} miernym, fPv·órca literacki z urodzenia, z zamiłowania, wre
szcie i z nałogu, do plonów swej twórczości przywiąza
ny jak najtkliwiej, zachłannie, bo nawet bez dostateczne
go krytycyzmu, on, co nie lubił marnować żadnej bla/10-

stki, żadnego (nie było bez tego, żeby i poronionego) 

wiersza, co j e przechowywał starannie. przepisyll'oł i vie
/okro(, obmy;Hal jak 11ojdrobiazglil viej p lany 11-ydania 
po.1'111iert11ego, a wir-c pisarz. - zdmvaloby się - 1v ka?:d)'m 
.fibrze sivej istoty - skoro pad/u, 11miul w po1y- . 

wie zmvz.ięto.1'ci z nag ła zla111a1.' pi6m . nakazaL' 
sobie milczenie na lat kilkwzm'cie, a dyrektorom 

teatró w zamykał drz1vi przed 1w.1·e111 . gdy za.ś 
wrócił do tivórcz.ośc i. to .1wfludy z utworami 

poz.woli! odemknąć dopiero po swojej :.,'nzierci. 

Ten splot dziwnych i nielmwo zmz.umial)"cfz 
powiklmi i prz.eciwie1is11v można b\' odslm;icLL' 

i ukazyiva( j eszcze dłużej, ale wys;1rcz • może 
podkre.mc: genera/niP ten fakt wewnętrzn go 

skomplikmvania 1v i11dywid11a!noici tJvórczej Fredn: Nie 

j est on j ednow :miaroH·) ~ monolityczn); racze.i ll 'ieforaki 

i ll 'ewnąt1 {Jroblematyzowany. Jak niejeden zj ego .1'wia
tm 11ej paranteli, ki)je on w sobie rozdarcie i bieowzo -,, 
1vo.1' ': komediopisarz - na ostrej zaprawie mizantropii. 

fJrzedzil vny amalgamat wesoloki ze smutkiem, optymi
zmu z pes mizm em. 

Nie ~ 1 10 ·o ta'.c': istn iej e zagadka osobowo§ ·i Fredry. Od zasobu j ego dorob

ku t1vo r ·zego 1akze ~d 1:fć bez uczuc ia zaniepokojenia, bez odczuc ia tej 
11uerzc/111ąL·e1 dzzwnoscz. 

Pamiętnik Teatralny 1969 z.4 



Główne daty życia i twórczości Aleksandra Frediy 
1793 
Aleksander Fredro, syn Jacka i ,'vfarimmy 

z domu hrabianki Demhi1iskiej, przychodzi na 
.fo•iat lV dniu 20 CZl'lll'Ca IV 111ajątku 1Vdzin11y111 
Swocho1L'ie H' ziemi przem;·:vkiej (nie i•J*luczo
ne. że bvl starszy o diw lata). W do111u Fredró1v 
chowa się dzieivięcio10 dzieci.· trzy córki, sze
ściu srnón·: Wcze.sne dzieciństwo upl;~ rn im lv 
ma;l.{tku Beńko1va Wisznia. 

1809 
Szrsnastoletni Fredro zaciąga sii; jako 

ochomik do Hoj1'k lwięcia Józejó Po11iato1rskic
go \V Ii·zefoi pod Sandomierzem; 9 czenl'ca 
mian01Fw1v podponrcz11ikie111 li pulku u/amin: 

1812-1 813 
Kampania 1110.1kic1L'ska: 20 pażdziernika 

od:11acze11ie krzytem Virtuti Militari. Odnrót 
spod MnsA1 •)' i pr;;ejście p1wz Berezyn~ . !}:/i1s 
ll' Wilnie, ucie zka H' przebraniu z niewoli do 

1813-1814 
Dnia JO sie1p11ia przvb_pm Fredro do Dre

ma i przylqcza się do Wielkiej Armii. Bier:e 
udzial 1i: ka111pa11ii pruskiej 1 frcmcwkiej \l' 

fimkcji oficera ordr11ansoll'ego sztabu general
ne 10: 30 października uc:estniczr 11· bi tuk 
pod !1m1au. Dnia 15 kil'ict11ia 1814 udZ11acw-
11v Legią Ho11om 1 vą TViosną na kiwter::e pod 
Pwy::e111. po11rrit do L1l'om1 1L' cze11L'cu regoż 

roku. 
1815 
Z1rnl11ie11ie ze slużby 11·01sko1 L'~f 1w 11 /a.r11ą 

pro,\ be:. 
181 
Pie111;,za - bez po1vodzenia - 11ysra11·io11a 

komedia (L11Ó1•: IO mal'cu} "!ni l'lga nu pręd
ce". 1wpi DIW 11· Be1iko11q· TVis::ni, nie puhliko
ll'WIU f'l'Zez pisarza 

1818 
Pieni sza 011bliko1rnna i z po1l'odzenie111 

gl'ana komedia ''Pan Ge!dlwb" (praprcmiem 
Wa/'s::cma, 7 paid::iemika 1821) 

1822 
.!ucl'k f„edl'O, 11drmod11i1L'szy gcnealogil,! 

mdu od pl'ze/onw .Y!VIXV stulecia 11· rnmach 
akq i pruml::unia l) /i//ó11 1vdm 1Jch. 11zyskt1-
Jf! od r:ąd11 Ol/\ fl'iackiey,o {\Iii / hrabiou .iki dla 
,1ichie i mcb 111 · 

/ ,'24 
Alek:.andi!rfed::ie do ll'!od1na11 c::11·1mie 

/l/'u/u Muks mi/w110. k1ó1)· md bi· go 11n11 ·atać 

:: ho<>atą k11::y11ką .:0111: 

1828 
Ś1J1ierć ojca. H' dniu ' listopada śluh 11 

Ko„c::p1ie (pod Kmsnem) :: Zofią::: hrahió1" Ja
blo1101l'skich Skal'bko 1 l'ą. Malże1is /l l'O Io 1m
przed::.011e brio tn l'ającymi blisko I O lat stara
niwni o rozHód z pierns::y111111ęże111 Zofii. jed
nym z nc7Jbogm ::1Lh /lllb ll' Galicji. 

182Y 
W d11i112 11r::e.foiu11wnd::i111· 11 · Be1ik111L'ej 

Wisznijeclrnego sy110, .: 1110 Alek.w717dra. H 

pr:ys:lnści ró 1 rn ież ko1nediupisar:a. Pisarz 
po1•·0/m11· 1l' µoc::el c::/011ków War. ::m1skiego 
Tu11·ar:JsfH·a I'r:ijaciól ,Vauk 

1831 
W okresie po11 s1a11iu listo1'adum:go poll\'t 

z l'Oclziną l l' 1Vicd11iu, spo1L'odo1L'w1.i: obm rą 

f' t:::ed epidell/ią cltn!e1)' zcmlec:oną prze: ar
mię ru.~_\j5ką. Bracia Ech rnl'd i He1111'k biorą 
udztal w pon·; flmiu. 

J832-l/l35 
S:c::_rro11y ukre t11·órc::ofr i komedioirrj 

Fred!)' - "Zemsta", "Slu~r pc111ie1iskie", "Pun 
Jo1L'ialski''. "Do±pl'ocic: ". 

1833 
Fredro ;oko przedstumcie/ slan11111u0 1111c 

kiego 11J hrn11.v dep11tllte111 do Sej11111 Stanom·
go. obeimuje l r Hj·d:ia/e lu110ll )'tll rejin tl in
s()'l 11cji 11m1ko11ych. 

1835 
IJ' kmko1l'ski1J1 "Pamięmiku Nauk i Umie

Ji:tnw'ri „ ukl!::.uje się roz11ra11·a Se1L'en11u Go
.ce:;. 1 i ~kiego pt "Nu1rn epoka poc.-::ji poll'h·iej". 
11· k1óre/ oskur::a komediupiwr:u ci uho;ęhws'l' 
110 sprcm: · 11amdo1L'e. Wspó!c:el'ni 111 1·a":ali to 
at g!ó1mą prZlLZl'/11,'. :omillmi(ciu Fil'dn 

1837 
IJ' c/11111 21 mujo nurud:inr jedm<'j cr/rki 

Zofii. 11ń;':111c'/.1 :l!j ':om· .!ww /11: S:.,1 1r l'cki<'gu. 
malarki i /ileralki. 

I 39 
Decyqa :.apr: ·rania 111órcw .1'ci pLllll'skiej 

(da/a rodan·mw /Jl'Zez Fredl'fi wiego o:wbi
strch 110/utkac/1). 

/ , 42 
Ataki na F!'edr~ 11• czasopismuch kraju 

H)'Ch. WfJl!\l'llC 11Mie1d::ające go li' cleC\'Z)i mil
czenia pisarski.:go. 

1 84ń 

Pod 11 rcó mie111 h1111/11 chlopskiego S::eli ll' 
Culilj i Fredro ·k/ada pe1110111orniko1ri c l! ·ar
~kie11w Iii: Rudolf01 ri von Stadion 111c111nl'ial 
"U1L·cw1 nad s ta11 e111 socj alnym H' Gu/ie/i" 

111i ra w Pa1 )-:ll brat. Jan .\1ak.s1 miliw1. brly 
mą/or H' \l'Oj.l'k11 Księ:;llra Jf.'ars:(/\d<iego. ad
ill/11111 k1'. Jr); ji1, 1x>iniej cara Alek,011clrn I, li-



/era/ tragediopisarz, milm'nik tealrn, pośred11iczq
cy w 11yslai 1ianiu komedii brala H' Warszaivie. 

1848 
Udział w 11ydarze11iach Wiosny ludów 1ve livo-

1vie; 11czeslnicfl10 w do1rództH'ie G1 vmdii Narodo
wej. Fredro, l·•ybrany prrr.:esem Rady Nwvdo1vei w 
miasteczku powiatowym Rudki, ivyglaszu mowę 
przeciw biwvkracji austriackiej: "należy przepędzić 
diabla \V stosowanym kapeluszu". 

1849 
Sp1 pisana, hiorący udzial 1v powstaniu uęgier

skim, po jego klęsce uchodzi prza Turqi~ do Fran
cji 

1850 
W s1yczni11pisarz1 1rnz z żoną i córką przyby1m 

do Pa1yża. Nau„iqzuje tam liczne z1w;ómo:,'ci 1vfr1)d 

emigracji po/skięj. 111.in poznaje ,\!fickie1Ficza„ Le-
11ar1011·icza. porrrecistę He111yka Rodako11skiego. 

1, -2 

Po1101rne ivzpocz~cie 111órczo.ści - dala poda11a-
11a prze: pi.1w7a. 

1852-18-4 
Oskarżenie Frecby o zdradę sianu, spo1Fodo1vu-

11C' jego moll'q 1v Rudkach w roku 1848; proces 111110-
JW ITJ' nu skutek i111e11ve11qi bliskiego pisarz1111i ó1 v
a esnego namiestnika Galilji, hr Agenora Golu
clio11'skiego. 

1857 
W kwietniu po11rót sina do kraju, Fredro osia

da 11·e L1rn1vie 11· d1 rnrku 11a Chorążczyźnie. 
1861 
Fredru zosta/e posłem z ziemi samborskiej do 

pienvszego a11/0110111ia11ego Sei11111 Krajo wego 1v 
Ga/i<ji; po I.i/ku miesiącach sklada 111a11dat. IV paź
dziemiku o'luh córki. 

1865 
Pisarz otrzynuu·e honoro11·e ob.v11·ate/snvo miasta 

lmJ\\'Cl i zoslaie poao/any do grona cz/011k1)11„ Aka
den11i Un 11ek_t110.1:ci 111 Krako1vie. 

1867 
Ostatnia napisw}(J i da101w1w komedia Fredn: 

pod rytu/cm "Os1a111ia 1rn/a" . 

1876 
IV dniu 15 lipca illi'ksa11der Frediv wniem 11e 

L1.-01Fie czte1y miesiące po zgoniP Go.1zczi'1lskie
go.nsiad!ego 110 s/uroH ró1rnież 11·e LlL'u
wie,n 1przeci11ko domu Fred1)'.ZH'loki zosrają zlo:±o
ne 11' gmbach 1vdzi1111rch 11· kofriele parafialnym w 
Rudkach. 

• 

• 

Zbigniew Kuchowicz 

Portret vvizualny Fredry 
Nie był v~)'sok.i, lecz fredniego -jak 1w owe czasy - wzrostu. Wedle infomwcji syna i wnuczki 

miał wzrost więcej niż średni, bardziej jednak wierzymy postronnym, iż rzeczywiście - jak 
powiadano - "mierny". Wyzystkie relacje pamiętnikarskie, także mf/terialy ikonograficzne 
świadczą, że był dobrze, silnie, również kształtnie zbudowany Choć przytył w wieku 40-60 lat, 
nigdy nie stał się opa.1łrm. Przez calć' życie zpc/wwal dobrą, mówiąr dzisiejszymjęz:ykiem -
sportową sylwetkę. Ps11/11 jq jedy11ić' peivne porhylenie: od wczesnej młodości nieco się gar
bi/. 

Aleksander byl awentycmym nu.lzielcem' Dotyczylo to pigmentacji włosów, skóry, oczu. 
W młodości głowę jego kryla bujna, gęstu czup1J•1za koloru miedzi. Z czasem włos mu ście
mnia/, stal się kasztanowa I); prawie cza my. Z latarni mu się też nieco przerzedził, ni0 dy wszak
że Fredro nie ołysiał .. Id/i się obsenv.uje jego.fiyzw y 1w zaclzmvanyclz portretach, widać 
wymź;1ir, jak dostosowywał się w tym 1vzględzie do aktualnie pamljqcej 111odr 

Głowę miał frednią, ksztal111ą, tivurz 01mlną, w pewnych okresach ż:yci(/ dm:ć pe/1111. mię
sistą, 1ws średni, nieco orli, jak określa go 1v1wcz/.:.a, (/ po!ll'ierd?t.ljq rysunki - "o bmdzo szla
chetnym konturze". Cerę mia! nie naj/epsz.q, co wiąwlo się ze w.1po11111imUJ pigmentacją. Z 
latamijego twarz stmvala się coraz han/ziej pociągła, sud1a, rysy wrrazistsze, w zimie ż:yci.a 
wręcz 111a111111rowe. IV /\\'arz:y tej uderwly przede wszystki111 duże, ciem11e. ZJl([llliomljące in
teligencję oczy. Wedle jednych - p/()}w/y ognie111, ired/e drugich - charukte1Jw1ruly się prze
nikliwym, uważJJym, mąd1y111 spujrze11ie111, 1Fedle jeszcze innych - 111a/01vała sit; w nich me
lanclw/ia. Znajdowali się także obsenvutorz_): kt<5rz;y jego wzrok mieli w "nieprZ))emny". 

Teraz sprawa jego urody Nie slyszym): by uchodził z.a pi<;knego mężczymę. Jednak tak
że 11ie slys?.)'111); by 11clzodzi/ z.a brzydala. Był po p1vsn1 prz.eciętnie przystojn.i; Zll'mcal na siebie 
uwagę nie tyle a1x11ycjq, urodą t1 varZ_); świetną sylwetką, ile Ż)wo.\'cią i zręcmo.1'cią rucluJH~ 
niebanalnym, eleganckim zachoirnniem się, jakims' ind)11„id11a/ny111 n·se111, clzarakteryst\'CZ
nym z.arówrw dla postaci jak i sposobu bycia. Z wynurze11 pamiętnikarskich, :.:u równo wła
snych jak i innych, W)nika, że względy kobiet zyskiwał nie zeirnętr:nymi 11-o!orami, lecz wla
fnie sposobem bycia, wniejętnościmni tanecznymi. a przede wszystkim i11te/ige11cją. 

Miody czy star,~ Fredro posiada/ tedy, choć nie impomljące, 11ie111l!iej 
charakterystyczne, wzbudzające sympatię wanmki zewnętrzne. Jego postać 
posiada/a jakiś dyskretny urok. Cechy te umiejętnie podkrd/a/ i ekspono
wał odpowiednim strojem, akcesoriami ubioru, jak laski, zegarki, krmva
ty. Przez cale życie w ogóle dba/ o swój wygląd z.ewnętmi); starannie usu
wał zarost (w staro.l'ci golił go codziennie 1mychodzt:1cyfry:jer), pilnie prze
strzegał też zasad aktualnie obowiąmjącej, jak zmvsze zmienityqcej się 
mody. I 

Z Kuchowicz / ' 
"Aleksander Fredro wefmk11 i w szlafroku" Lódi 1989 # 



LITERACKA /<AR/ERA ZAMl<U W ODRZYKONIU 

W 1828 roku Aleksander Fredro po wielu staraniach i długim okresie oczekiwania 
ożenił się z 'Zofią z Jabłonowskich Skarbkową. W posagu wziął za nią klucz korczyński 
z połową starego zamku w Odrzykoniu w okolicach Krosna. Druga polowa należała do 
kogoś innego. Przeglqda.jąc papiery związane z historią świeżo otrzymanego 1najątku, 
musiał natrafić' na akta procesowe 30-letniego sporu właścicieli zamku odrzykońskie
go z pienvszej połowy XVI! wieku: wojewody Piotra z Dąbrownicy Firleja i kasztela
na Jana Skotnickiego. 

Pierwszy z nich, dumny i bogaty, ze znanego rodu, był właścicielem zamku dolnego. 
Drugi, znany pieniacz, zajmował tzw. zamek górny. Firleja bardzo raziło sąsiedztwo 
Skotnickiego, którego uważał za chudopachołka. Jak mógł, dokuczał sąsiadowi. Skot
nicki nie powstawał mu dłużny im.in. skierował rynny na zabudowania Firleja. Z ko
lei Firlej zrewanżował się Skotnickiemu i napadł na robotników naprawiających mury 
wyższego zamku, a przy okazji poniszczył rynny. Skotnicki pozwał Firleja przed sąd. 
Sprawę wygrał, ale zatargi tnva/)1 nadal. Dopiero w roku 1638 położył im kres ślub 
między wojewodzicem Piotrem Firlejem a kasztelanką Zofią Skotnicką. 

Przystępując do pisania '"Zemsty" postmwwil Fredro wskrzesić dzieje sporu na kar
tach komedii. Opierając akcję sztuki na podaniu historycznym, zdawał się Fredro wstę
pować' \V)1raźnie 1w ścieżkę romantycznej praktyki twórczej. Mickiewicz, młody Słowac
ki, młody Krasiliski i inni pisarze romantyczni tworzyli dzieła oparte na podaniach 
gminnych i przekazach historycznych. Bezpośrednie oparcie się na przekazie źródlOW)'ln 
gwarantowało ich zdaniem oryginalność' dziełu, a o tę właśnie najbardziej się troszczyli. 

Z tak uwielbianą przez romantyków podnietą twórczą postąpił Fredro całkiem nie
romantycznie. Z akt siedemnastowiecznych przejdzie do utworu sytuacja topograficz
na, dwie sąsiadujące ze sobą części zamku, skłóceni włas'ciciele oraz spór o mur gra
niczny. Istotne konflikty utworu będą konfliktami charakterystycznymi dla początków 
XIX wie/at. Bohaterowie komedii staną się postaciami doskonale mieszczącymi się w tym 
okresie. Dzieje się tak głównie dzięki parze preromantycznych koclwnków, czyli Klarze 
i Wacławowi. 

Ruiny rycerskiego zamku w Odrzykoniu, zwanego Kamie1icem, można podziwac' do 
dzisiaj. Zhudowany za panowania Kazimierza Wielkiego był siedzibą kilku rodów, m. in. 
Kamienieckich, Banerów, Firlejów. Kres tej wspaniałej obronnej rezydencji położyła 
woj1ui. W I657 roku wojska Jerzego Rakoczego, po długim oblężeniu, zdobyły warownię 
i z.niszczyły ją, a jak chce legenda, obrońcy zdołali uciec przed wrogiem tunelami, które 
prowadziły aż do Krosna. 

7.amek w Odrzykoniu zainspirował nie tylko Fredrę, stal się również tłem napisanej 
w 1842 roku romantycznej powieści Seweryna Goszczyńskiego pt. "Król zamczyska". Jej 
bohater; wzarowany na autentycmej postaci szlachcic Machnicki - przebrany w szaty 
królewskie "król ruin" - strzeże pamiątek narodowych. 

Oprac. na podstawie: 
H. Inglot "O "'Zemście" Aleksandra Fredry" 

Ruiny zamku odrzyk01iskiego od strony północnej (malarstwo M. Trzebi11ski) 



Jaroslaw Marek Rymkiewicz 
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Słownik archaivnów używanych 
w "Zemście" 

CZEŚNIK w dawnej Polsce, od ko1ica XIII w. urzędnik dworski opiek11fqcy się 
piwnicą królewską, usługujący królowi przy stole biesiadnym, pote111 tylko urząd 
tytulamy. 

REJENT w dawnej Polsce pomocnik pisarza sądowego albojego zastępca, póinief 
urzędnik sporządzający akty notarialne, sekretarz, kanclerza, grodzki, magi
-~tracki, konsystorski urzędnik kan ccfm}jny; dawniej 1wtarill.\"! .. W hierarchii 
11rzędóll' Rzeczpospolitej szlacheckiej god.Jioś(' o wiele niisza od godno.fri czefni
ka. 

PODSTOLI w dawnej Polsce pie1wot11ie urzędnik nadworny, zasl fpca stulili
ka doglądający biesiadnego stołu księcia albo króla; od XIV-XVI w. samodziel
ny, honorowy urząd ziemski: podstolowie koro1111i, litewscy, ziemscy, powiatowi, 
nie należący jednak do wyższego dygnita1:~twa. Kolej1w.<ć w7,ędniklill' ucz fo ll'ych 
był.a : kuchmistrz, stolnik, podczaszy, krąjczy, pod1·t11li, cze.\:uik. Podstolina - żona 
podstolego. 

MARSZAŁEK w Polsce i innych krajach 1117ęd11ik za17.qdzajqcy dworem ksią

żęcym albo królell'skim, j eden z 11ajwyi.~zych dostojnikóll' pa1ish1•011')•c/1; wy
stępuje nlwnież w znaczeniu: zarządca domu, przełożony służby dom owej. 

STAROSTA w dawnej Polsce od X IV w. urzędnik mi.anowany i odwoływany 
przez króla jako namiestnik prowincji albo ziemi; obok starostt!w generalnych 
(ruski, podolski, wielkopolski, krakowski) byli starostowie grodo wi, . prawu
jący władzę policyjną, skarbową i sądową, i niegrodowi, dzieri wcy d6br krr5/ew
skich. Starofrianka - córka .~taro.~ty 

KRAJCZY do XIII w. urzędnik dworski, który krajał potrawy książęce i króle w
skie i podawał je cze.<nikowi; w XIV-XVI w. urząd krajczego p17.eohrazi/ się w 
tytularną god11o.1'i wielkiego krajczego koronnego i w.k. litewskiego oraz kraj czych 
ziemskich. 

HAJDUK żolllie17 piechoty węgierskiej XVI-XV Il w. wprowadzanej do Polski przez 
Stefana Batorego; na dworach magnackich służący, lokaj, strażnik ubrany z wę
gierska. 

KAtt~LER z włoskiego, jeździec, kawale17ysta, szlachcic, rycerz. 

KOMISA RZ urzędnik mający specjalne pełnomocnictwa, powołany do pewnych 
zadmi; w dawnej Polsce delegat sejmu do wykonania okre.(lonych czynności. 

SZAFARZ w dawnej Polsce urzędnik zajmujący .vię sprawmni finansowymi i 
fiskalnymi państwa; urzędnik opiek1dący ~ !W~podarką miejską; pracownik 
na f ołwarku albo na dworze .vzlai:heckjlii, dysponujący zasobami spiżami, 
mafący klucze domowe; zarządca, dysponent. 

PANI BARSKA tak Cześnik nazywa szablę, która .~l11żyla mu podczas walk w obo
zie konfederacji barskiej; wtedy też miały miejsce historyczne bitwy pod Sło
nimem, Berdycwwem, Podhajcami i Vnnazami. Konfederacja barska zawią
zana została pod hasłem obrony wolnofri szlacheckich i, nlepod{eglofci Polski. 

KONFEDERACJE w daw nef Polsce zwiqz.ki szlachty ma}JICe 110 ce fu obronę swo
ich interesów albo „ aliz.qcję żądmi politycznych. w okrt. ach wybujałej potęgi 
magnackiej zawirflJ'lfary ~ę ff•: obronie knlla lub p17ec/w krr)/qwi. 

, . J f ,,. 

MOC/UM skr1t:<mu ~e slo;w4 ~nilofcill!y i vrieksuaJconafol,-ma wołacza, ui.ywa
na w bez.pośr'> niej;rovn,ąwk, .H)!kle w polqq erriu z f?Ol1 lub dobrodziej, pisana 
łącznie albo i"Ot.lqe,z11ie;1 4ecnic (1żywa1ta (rllw żal'lofJ/iwie 

WASZMOŚĆ , waszeć, wa ·c· dart>ny t:yt11l 11ŻJ~ 1v'itt1j' pomiędzy s-:,lachlq w wyrażeniach 
waszmo.1'ć pan /Ił o.~~l)lfl ' pani!, .ef.m)t od Htasw milo.( ·. ' 

"! . ' 

DO DIASKA- e1ij;limfb11, m.nacza: do diabla! u diah/a! 
' ( ' 

PRZEBOG ... wykrzyknik wy1"(Jt t1Jqcy zdziwit 11ie przera:.e11ie; 110 lloga! 

KOPERCZA](l 11· XVIII w. lli1.1izgi; ~aftity, jwmplementy; z węgien·kiego albo 
od czasolf~tikG .,kvperta_,,ć. i ~ pri,ewn1ca6 się, 1 . 

sukni; 

KONFUZJ. 



Witold Gombrowicz IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA * Slawo11iir lvlrożek EMIGRANCI * 
Gerhart Hauptmann TKACZE* Ryszard Latko TATO, TATO SPRAWA SIE RYPłA * 1'Villiam 
Gibson DWOJE NA HUŚTAWCE * Pavel Landovsky POKÓJ NA GODZINY * Leonard Cershe 
MOTYLE SĄ WOLNE * Aleksander Fredro Śi.UBY PANIBŃSKIE * Aleksander Fredro MĄŻ I 
ŻONA * Oskar 1f/ilde TRAGEDIA FLORENCKA * Gabriela Zapolska ŻABUSIA "'lvlichacl]acobs 
OSZUŚCI* Tennessee WilliamsTRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM '"Jl1arek KotcrskiNIENAWIDZĘ 
* Stanisław W.,y~pia1iski WESELE ·" Carlo Cozz i KRUK·" Ryszard Latko ZACHCIAł.O SIE WOM 
KALWARII ·" Vlastimil Novak, Stanislav Oubram O JASIU I LEŚNEJ PANNIE * Vlastimil Nouak, 
Stanislav Oubram PIM, ALFRED I BIAłA DAMA 
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