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- Znacie? 
- Znamy!!! 
- Słuchajcie więc! 

Aleksander hrabia Fredro 
Pan Jowialski 



jak to z ZEMSTĄ było 

Skąd biorą się w literaturze, teatrze i filmie najcie
kawsze i najbardziej niewiarygodne historie? Oczy
wiście z życia!!! Wiedział to też doskonale tak raso
wy pisarz jak hrabia Fredro, który pełnymi garścia
mi potrafił czerpać z otaczającej go rzeczywistości. 
Nie inaczej było z ZEMSTĄ. 

Kiedy w 1828 roku Fredro ożenił się z ukochaną 
Zofią z Jabłonowskich Skarb~ową otrzymał w posa
gu połowę starego zamku w Odrzykoniu. Druga 
połowa należała do kogoś innego. Przeglądając sta
re dokumenty dotyczące tejże własności natrafił Fre
dro na akta procesowe dawnych właścicieli zamku 
z pierwszej połowy XVII wieku - Jana Skotnickiego 
i Piotra z Dąbrownicy Firleja. 

Skotnicki, znany pieczeniarz był właścicielem zam
ku górnego. Drugi, butny i bogaty wojewoda v-.ry
wodzący się ze znanego rodu zajmował tzw. zamek 
dolny. Firlej był bardzo niezadowolony z mało, w 

jego pojęciu, zaszczytnego sąsiedztwa. Uważał Skot
nickiego za chudopachołka i w ogóle go nie powa
żał. Jak tylko mógł dokuczał mu i robił na złość. 

Skotnicki nie pozostawał mu dłużny, co było po
cz<1tkiem ci<}gU mniej lub bardziej zabawnych sytu
acji. Pewnego razu Skotnicki skierował rynny na 
zabudowania Firleja. W odpowiedzi na to Firlej na
słał zbirów na robotników naprawiających mury 
wyższego zamku, którzy, mało że, poturbowali du
cha winnych ludzi, ale i ''przy okazji" poniszczyli 
wszystkie rynny. Wówczas Skotnicki udając niewin
nego pozwał Firleja przed sąd za to, że: 

" ... w czwartek przed Zwiastowaniem N.P 
pospołu z pachołki i wspólniki swymi, dla 
dok9nania zamyślonej zbrodni (!) pością
ganymi) ręką zbrojną na zamek wyższy wtar
gnął i rzemieślniki tamże pracujące rozpę
dzi~ a canales alias rynny piłą przedrzeć i 
podrzezać ku największej zagładzie (() bu
dynków kazał, przez co iśćcowi szkodę na 
dziesięć tysięcy zł. p. wyrządził'' 



Skotnicki sprawę wygrał, ale zatargom nie było 
końca. Cały spór został zażegnany dopiero dzięki„. 
miłości. Kres położył mu ślub między wojewodzi
cem Piotrem Firlejem a kasztelanką Zofią Skotnicką. 

Ten zabawny i pełnokrwisty incydent V\rydał się 
Fredrze znakomitym materiałem na udaną komedię. 
I jego pisarski nos go nie zawiódł. 

1w pods!awie Jfieczvsfaic lnglo! "W1lffJ „ do. 

Aleksander Fredro "ZEV!STA . Ossolineum I 986 

ZEMSTA niejedno ma imię 
Kiedy w roku 1869 krytyk czasopisma "Irys" komentując kolej

na inscenizację ZEi\IJSTY pisal, że "każcie przedstawienie utworu 
tego Moliera polskiego jesr uroczystości<) dla naszej sceny" , jego 
glos 1\yrażal już opinię powszechn;). ZEi\IJSYA byla bardzo CZ<;'S to 

(obok "Ślubów panieńskich") wystawiana na rozpoczęc ie sezonu 
badź też nawet na inaugurację dzialalności nowych dyrekcji teatru. 
Premiery takie odbywaly się rrzeważnie w niedziele. Zbierała się 
na nich publiczność stęskniona za rolskim słowem i polsk:1 myśl~J 

narodową, głównie rubliczność elitarna, co wytwarzalo srecjalny 
nastrój zarówno n::i scenie, jak i na widowni Ten szczególny na
strój zwi;1zany z uroczystym charakterem wpływał na tworzenie 
się modeli idealnych wystawień ZEi\IJSTY, utrwalonych w recen
zjach rrzez premierowych krytyków. 

Trzy sceny ZEJ'v!STY porusz::iły szczególnie mocno XIX - wiecz
ną widownię. Wzmianki o nich pojawiały się w każdej niemal re
cenzji, a ich charakter i konwencję ich odbioru określif najlepiej 
kryty~ "Gazety Narodowej" w 1865 roku "Mamy w ZEJ\IJŚC!t:trzy 
ustępy, które dorelniaj<J przykazań prawdziwej tragedii, a widz, 
przerażony. V\')'Cbodzi w końcu z otuchą w sercu i pogodą na 
czole. Tymiż ustępami są apostrofa clo szabli barskiej, ukorzenie 
się zapamiętanego szlachcica, gdy na gościa podnieść chcial oręż 

gwałtu, i ostatnia scena, kończąca waśń sąsiedzką wielkim sło
wem "Zgoda, zgoda, zgodal"." 

13yloby dużym uproszczeniem twierdzenie, że krytyka nie za
uważala innych scen w ZEiVJŚCIE Szczególnie clwie z nich, nie
wątpliwie komiczne mialy dohq prasę. Mówiono o scenach: z 



mularzami i pisania listu . Lecz dopiero w naszych czasach wysuną 
s ię one na pie1wsze miejsce w rozważa niach nad ZEMSTĄ . (. ) 

Niemniej - wa rto powtórzyć - w XIX-wiecznych przedsrawie
niach górowały wspomniane uroczyste i zarazem typowo sa rmac
kie (czy parriotyczne) sceny; one to clominowaly w ZElvJŚCJE. na
dając jej charakter społecznego, czy nawet narodowego c.lrama
tu (.) 

ZE.l15TA była więc utworem odczytywanym bardzo rozmaicie, 
umiejscawianym w bogatym kontekśc ie ideowym - odkrywano w 
niej więc tonację sarmacką i antysarmack ie nastawienie, odczyty-

wano ją też powtórnie poprzez nowe, "neosarmackie" okula1y. W 
rezultacie cloprowadzilo to w pewnych okresach do zdeformowa
nia artystycznego ksztaftu komed ii i zatarcia takich istotnych war
tości , jak humor Cześnika i komizm jego postaci , czy ironia Rejen
ta. Z prugiej jednak strony dzieje recepcji ZEMSTY w XIX wieku 
pozwalają usta lić iscotne potencjalne możliwości utworu Ogl<1cla
na z perspektywy dziejów recepcji, okazuje sie ZEMSTA utworem 
ideowo or-wartym, odmalowujący barwny a złożony obraz sarmac
kiej formacji kulturowej, obraz pelen konrnktów i napięć, upad
ków i wzlotów, prześw ie tl ony satyrą i aprobatą oraz doświetlony 
migotliwym blaskiem "zezowatego szczęścia" szlacheckiego bufo

na i szlacheckiego pariasa - Papkina 

M1cczv,la11· Inglot -Komedie Alek>andra Fredry 
Litcra1ura 1 teatr ". w;ar.c:uum 1978 
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Co się w ZEMSCIE święci 
Tadeusz Boy-Żeleński 

ZEM.STA jako obraz uczciwego obyczaJU, szczęścia i cnoty clo
mowejl? Nic podobnegolll To na su nęło mi jedną myśl. Odczytać 
jeszcze rnz tę uroczą komedię, ale odczytać z nastawieniem v.;y
lą cznie życ iowym, obyczajowym. Czytajmy więc: 

już pierwsze s łowo informacji autorsk iej jest bardzo charakte
rystyczne: "Pokój w zamku Cześnika". Co to znaczy' Czy pokój 
Cześnika , czy zamek Cześnika' Ze sk ład ni wynikałoby, że za
mek. Ale w wierszu 24 czytamy: "Bawi z nami w domu Klary "„.
za tem jesteśmy w domu Klaty; toż samo w wierszu 124 powiada. 
"Ojciec Klary - kupił za wsią zamek stary . . - Tu mieszkamy jakby 
sowy. .. " 

Czyj więc, u licha, jest zamek, u kogo właściwie jesteśmy1 I 
tutaj, mimo woli, jak sądzę - ciał nam Fredro bardzo charaktery
styczny rys szlachetczyzny. Cześnik jest opiekunem Klary: cóż 
zwyklejszego niż owo zatarcie granicy między mieniem opieku
na a mieniem sierot, z którego opiekun przez ca ły czas ich nie
pełnoletniości bez kontroli korzystał 1 Konsekwencją takich opiek 
bywało albo przymusowe ma ł żeństwo sieroty z opiekunem, albo 
też wydanie jej, również wpół p rzemocą, za mąż za tego, kto 
pokwituje opiekuna z rachunków opieki; często za starca lub 
brudną figurę. 

Czemu Cześnik mieszka w domu Klary' Nie chcę robić plotek, 
ale podejrzewam, że interesy Cześnika są mocno zaszlapane. 
Inaczej, czemu by on, beznadziejnie stary kawaler, tak kwapił się 

zaraz do żeniaczki - wszystko jedno z kim - i to rozpoczynając 
kroki przedślubne od pilnego wertowania ekstraktów tabular
nych/ "Co za czynsze - to kobietar - wykrzykuje zachwycony 
przeg l <1 clając dokumenty majątkowe Podstoliny. Te jej czynsze 
uratowały może K larę.. "Qua opiekun i qua krewny, miałbym z 
Klarą sukces pewny ... ·· Śm ie jemy się, ale gdyby to nie był 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 ś .lu b mniejsza o to komu i mniejsza o to z kim, 
in blanco, poblogosław ilby tym skwapl iwie przymusowy zw i ~~

zek bogatej a bezbronnej sieroty z opiekunem. Może dlatego w 
tym za mku, gdzie jest posażna panna na wydaniu, żyje s ię ''jak~v 

sowy", aby nie dopu ścić do niej żadnego konkurenta? 
Ale wdówka dochody "ma znaczniejsze"; więc ''Choc' 1111iej co 

w ukryciu - Bóg to tylko wiedziec' raczy'', Cześnik decyduje si " na 
wdówkę i osiąga sukces dzięki temu, że Podstolina jest zrujno
wana, a zapewne Czc .~ nika ma za bogatego, jak on znów ją. \Y/ 

epoce patriarchalnej niejclno malżeństwo było taką oszukańcz~1 
grą, sprzedawaniem ślepego konia na jarmarku. 

Na.wiasem mów iąc , sądzę. że Cześ ni k bynajmniej nie jest tak 
wielkim panem, jak to mniemają niektórzy krytycy, urzeczeni 
jego karmazyno<;vym kontuszem. Skąd 1 Cześnik (powiato\vy) to 
bardzo skromna godność tytularna, fikcja fikcji; Raptusiewicz to 
nazwisko niezbyt karmazynowe; majątek - co najmniej niewy
raźny. Ten ryhajło sejmikowy, którego szabla "ni~jednego posła 

wykrzesała z kanc~ydata ', należy najwyraźniej do owej masy szla
checkiej wysługującej s ię możniejszym od siebie. Może to hył 
wielki los w życi u Cześ nika, że się dorwał tej opieki nad bratani
cą sta rościanką ( ) Mam wrażen i e, że hrabia Fredro, bywały 



Europejczyk, z pobłażliwą ironią patrzy na pańskość tego brata 
szlachcica z wiechciami w butach, jakich jeszcze tylu widzia ł wokół 

siebie. Zapewne jest ten Cześnik czymś dostojniejszym od Rejen
ta , choćby dlatego, że Cześnik pił , bi l s ię i tracił , gdy tamten 
krzątał się i ciułał; ale ciemny, bez ogbdy, wiszący u bratanicy, 
jest ten Cześnik, który ''w powiecie całej szlachcie pokarbował 
nosy ", bardzo w istocie pokątną wielkością. Godne wreszcie uwagi 
jest, że swoje najdelikatniejsze sprawy sercowe i honorowe po
wierza Cześn ik Papkinowi, głupcowi i mocno szubrawej figurze. 
I w tym jest wyborna pointa: ten Cześnik jest poniekąd pasoży
tem w domu Klary i ma tam swojego podpasożyta Papkina; bu
fon ma swojego bufona. [ ca~1 ten mur graniczny, o który Cze
śnik tak s i ę sroży, nie jest nawet jego„ 

Jedna jest rzecz godna uwagi przez cały czas akcji nigdy - z 
v-ryj ą tkiem samego zakończenia - Cześ nik nie spotyka się z Kla
q. Takt Fredry oszczędził mu tej drażliwej sytuacji. Bo Klara ma 
ostry j ęzyczek: mógłby jeszcze ten stryjo usłyszeć jakie słówko 
prawdy. 

A Rejent niewolący syna cJo związków z Podstoliną, której 
przeszłość nie jest dlań tajemniq; Rejent wciąż z Bogiem na ustach 
żyjący obłudą, chciwstwem i nienawiśc ią? („.) Co do Rejenta nikt 
nie miał złudzeń; ale kiedy krytyka przeciwstawia mu Cześnika, 

który jakoby "nigdy nie używa podstr;pu, fałszu i obłudy ' ', wów
czas godzi się wspomnieć scenę pisania listów, artystycznie uro
czą, ale inaczej nieco przedstawiającą s i ę , gdyby ja wziąć oby
czajowo lub, Boże broń, moralnie. Czy trzeba przypominać te 
scenę:> Cześnik dyktuje tu list niby od Klary clo Wacława; czyli , że 
aby schwytać syna swego wroga w pufapkę, opiekun ten fałszu
je list kompromitujący jego wlasną pupil ką, narażający, wed le 

ówczesnych pojęć. częśc' jej w naj,vyższym stopniu . J mówi Si<;' 
że Rejent jest pods tępn y, a Cze.'nik porywczy, ale id ący prostą 
drogą1 Ten Cześnik rad by by ł krętaczem , jedynie inteligencja 
mu nie dopisuje. Wreszc ie. nie mog<Jc wybrnąć z listu, posyła 

Pokojówkę, aby imieniem Klary zaprosila Wacława. Zaczaj ni 
ludzie ch,vytaj;! mlodego czlowieka , po czym stawia mu się dy
lemat: "Lub do tu rmypójdzicsz na dno- gdzieże siedzisz, trudno 
zgadnąć - albo oddasz r~kf? Klarze". A zważmy, że Cześnik nic 
nie wie o wza jemnej s klonności Wacława i Klary; jedyna jego 
pobudką jest ro owo cudowne Re/cni skona '. .. Abyśmy zaś nie 
mieli co do wa rtośc i jego postępku żadnych wą tpli wośc i , dodaje: 
"A jeżeli starośc ianka - pójś<-' nie zechce do ołtarza - jest tu druga 
jej bratanka - tej za ciebie pójśc' rozkażę ... - Pleban czeka już u; 
kaplicy. .. „ Ładną w istocie role gra ten pleban w "jedynej kome
dii Frecl1y, która kończy s ię Bogiem"„. Daje śl u by jak molierow
ski aptekarz lewaty'''Y1 ( ) 

Rzecz kończy s i ę - ja wiadomo - szczęśliwie, dz i ęki dubelto
wemu posagowi Klary. Jedynie pod tym wpływem Rejent, któr , 
dopiero co powiadał do ożenionego już syna: "wstari serdc1iko I 
chod~ ze mną „. mięk nie i mówi do siebie "dwa majątki- kqsck 
gładki " - i dopiero poci tym znakiem następuje owa "zgoda': do 
której 'Bóg r9kę poda "; bo ciągłe mieszanie imienia boskiego do 
najpodlejszych szacherek jest bardzo dla tej staropolszczyzny cha
rakterystyczne.( ... ) 

Wszystko to jest bardzo żywe , prawdziwe w każdym s łow ie i 
geście i wiernie maluje obyczaj szlachecki, zwłaszcza z epoki 

rozkładu„. 
"0/Jrachun fafrl!drou.kic ' f 19.H r! 

w,m.zau•a 1989 



Aleksander Fredro ZEMSTA komedia w czterech aktach wierszem 

Piotr Lauks 
reżyseria 1 „ 

oprac. muzyczne MARCIN SŁA W1NSKI 
l 

Janusz German nni&i 
Krzysztof A. Janczar __ ...,.. 
Tomasz Piątkowski 

j a Magdalena Małek scenografia 
kierownictwo 

muzyczne 

KRZYSZTOF KELM 

KRZYSZTOF JASZCZAK REJENf 
MILCZ~K Krzysztof Bauman 

Ireneusz Czop 

Barbara Lauks asystent reżysera 

as) stent scenografa 

inspicjent 

Adam Marjański 

Karolina Łukaszewicz 

Karolina Łukaszewicz 
Artur Majewski --=~~ 

ZBIGNIEW SZCZAPI SKI Tomasz Piątkowski 
Jan W. Poradowski 

ANNA SZYUO 

ALINA FAlAT\A 

p 

Janusz German 
Krzysztof A. Janczar 1811111•1!11Lł~ 

Artur Majewski 
Jan W. Poradowski 

r .-.· ~~~~-
_: ' 



CZY ISTNIEJE STYL FREDROWSKI 
Od dawna wiadomo było , że tzw. styl fredrowski to rzecz 

trudno uchwytna, że nikt nie potrafi zasadniczych jego ry
sów, choćby najogólniej, choćby byle jak, nakreślić i że za 
sporami o tradycje fredrowskie ukrywają się najczęściej 

mgliste intuicje związane z prywatnymi przyzwyczajeniami 
walczących. 

!\ie dziwnego. Losy sceny polskiej rwały się i gmatwały 
niejednokrotnie. Tradycja fredrowska '' wśród zmiennych 
kolei naszego teatru nie mogła się ustalić, tym bardziej że 
zmkomity twórca ZfJ\!JSD1 sam nie kierowa! wykonaniem 
swoich komedii na lwowskiej scenie, gdzie najpiervv się 

ukazywały. („ .) 

Ustaliło się jednak, że aktor nie może się ruszać w kostiu
mie fredrowskim jak na maskaradzie, lecz musi wraz z ko
stiumem przejąć gesty i zachowanie zgodne z epoką. Usta
Ulo się, że we Fredrze obowiązuje precyzyjna dykcja, a w 
komediach wierszowanych honorowanie wiersza. Ustaliło 

się , że komedie Frechy należy grać , jak to się mówi , stylo
wo, że pierwszym obowiązkiem będzie tu opanowanie 
utrwalonej w rodzinach szlacheckiej etykiety, że trzymanie 
się tych wzorów jest fundamentem, od którego należy roz
poczynać prace naci Fredrą. Nadto , że są to komedie, a więc 
utwory wesołe i ży'Ne, ale w "lepszym smaku'', że zatem 
potrzebny jest do ich wykonania humor, wdzięk i hamowa-



ny przez dobre ulożenie temperament. Taki mniej więcej 
pogląd, oparty na doświadczeniu teatralnym trzech poko
leń , utrwalił się u nas od dość dawna. („.) Ramy były jed
nak rozstawione dość szeroko, a więc dopuszcza~' możli

wość sporów i noV\rych pomyslów. Znamy także doskonale 
wysiłki zmierzające do rozsadzenia tych ram. Choć świado
me gonienie za nowością w inscenizacjach Freclry to objaw 
modny przecie wszystkim w okresie międzywojennym i 
przedtem, i potem próbowano przeciwstawić się utartemu 
rnryczajowi. Co więcej, owe poszukiwania ekstrawagancji i 
wyskoków powtarza~1 się w ostatnich dzies i ęcioleciach tak 
często, że można je dziś śmiało traktować jako element tra
dycji. Eksperymentowanie na Fredrze stało s ię elementem 
tradycji. 

j~rzy Kreczmar Stare nieprze ,tcm:al~„ 

\Varsza1m 1989 



Dziękujemy 
panu Pawłowi Bocianowskiemu 

opiekunowi ogaró"." polskich 

panu Markowi Gibkiemu 
opiekunowi kota 

za zgodę na udziaf zwierząt w spektaklu. 

Dziękujemy 
panu Andrzejowi Brolikowi, 

Syndykowi ZWCh "Chemitex - Anilana", 
za pomoc w realizacji scenografii. 

~] 

Dom Mody <f)/tlii/1miiiJ 
życzy Państwu niezapomnianych wrażeń 

w nadchodzącym sezonie teatralnym 

Nową kolekcję „Te limeny" 
znajdą Pai\stwo w salonC1ch li m1owvch 

w Lodzi ul. Piotrkowska 78 i Sienkiew"icza 36 
oraz w salonach najwięks1 ych miast Polsk i 



WÓLCZANKA Powszechny Bank Kredytowy 
Salony firmowe w l odzi: 
- Piotrkowska 38 - Wólczańska 243 
- Piotrkowska 21 O - sklep ZA GROSIK Wólczańska 243 

• 
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PKO BANK POLSKI 
SPÓlKA AKCYJNA 

<P LIM PIA® s.A. 



AMC0R RENTSCH 
EUROPE 
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TEATR POWSZECHNY 

ci)'rektur 
Ewa· Pilawska 

kons11/1a11ci m1\'l l'c.::ni 
WoJL' ied1 Ąd,1111nyk , t> i . 1r~ in Sl:m 1 ń,k1 

OR/OIZ) ' 

ilon:i B:uto<i ń.,k :1 . . \lav a llogucb -B:1u111:m. 1\ i:ilgorZJt:1 i·kgcl, J1JIJnl:l Jacko" ' k•. 
I.kata Olga Ko\\ J ·ka, Barb:1r.1 L:1uk:;, Karolina Łukasze\\ icz. \f,1~dakna 1\l :de · 

G:ihriel:i S:irm:ck:i . [\\;\ ~onnenburg , łl:!rlJara Szczdniak. b\Cl Tuchoh ·a. Krzy"tof BJu 111;1n, 
lrcncu.11. Czop. j: 1 n u,,~, Ccrm.111 . ).ti ru<bm I k nke. Anci rzq Jak uh,1 <. Kr7)'<7.lof .\. J.inczar. 

Janu 'z Kubick i, Piotr i<1uks. jJcck l.uo.:1 k. A nur ~biewsk i , Ad:trn \ larjanskt. Grzego1-L P:!wl,1 k. 
Tom:isz Pialkowski. Jan \V. Po adow,ki, Tadcu,z S:1b:ir.1. \ Janusz '>111d zi ńsk1. 

Zh1gniL'" Szcza ri ń~k i . \hchal .\zcwczvk 

sekre/a r:: litem eh 
Jv.mn.i Obakó" 'na 

kierouw k m11::ra11r 
Krzy,z1of J.Nczak 

p,rafil! 
.J:in im l'ied iowicz 

aq":<tent rezi~era 
~l:ud _l. 1 s1 ibki 

111.</J 1ćje11ci. s11Jlcr::y 
Alina r:1lana , Kryst)' n:i Sa!J:1rn, \ lalgorz:111 Uf7c'd""''b 

prace plaslyc::nc 
~blp,urza ta Myszkowsk:1 

A' ieruwnik tcc/micznl' 
Bernardyn Pihora . 

zasl~/xa kiero1m 1ka teclmn::nl'/!,O 

An<Jrzcj KowJbki 

zaopatr::eH ie 
M1ro,law;; KJ,·111m 

referml 1ech11iczny 
Miru>bw Kluska 

koordrnacia pracy am~tyczmj. sekretariat. lwdrv 
liona Surowiec. Malgorza ta Cholak 

kieroumik Biura Obslugi Wid::óu• 
l!cn ryka Świą tek 

lwsa bilelou:a 
Zofia Szymariska 

gló1ma i<St('.~OtW 
Jadwiga Grochulska 

b11-gu 11 ·0A' 
Anna Cliojecb. Barba ra Paszk1e\\icz. '\raubbwa Rzyrnkowska, Józef Mich,dski 

ł 

prace Ln111 ·ieck1e 
janin.1 M1cht11:;b. I lalm.1 \Vid i. ~!Jna n Grzelak 

pmcl' pcmkarskic 
Bernadwa Kunclzict·Atbm,k:1. Dorota Szonert 

prace mod fa/(Jrskic 
Tornasz Ciszek. KrLy,ltof DroLdowski 

prace ,10/m~hc 
Krzysztof ~ li cha lak. Antoni Popiolek 

prace szewsfoc 
Józef Jaworski 

prac/! techmcz11c. t1w1.'f11Jrt 
Marek Gibki 

fu ·tail<i 
Pawel Barylski. Jerzy Jcnorskr 
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