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wg Aleksandra Fredry 

reżyseria i adaptacja tekstu Piotr Dąbrowski 
scenografia Katarzyna Gabrat 

asystent re"qsera Julia Syrewicz-Wacławik 
opracowanie muzyczne 
i kompozycja piosenek Jerzy Chruściński 

teksty piosenek Andrzej Jacobson 

Bo cóż by znaczyło wszystko, 
Gdyby miał przyczynę - skutek? 
Gdyby było na skrót - blisko, 
Gdyby łza - to zawsze smutek? 

Stroiki z dedykacją inspirowane twórczością Jeremie
go Przybory i Jerzego Wasowskiego napisali moclurn pano
wie dwaj : Andrzej Jacobson I Jerzy Chruściński. za co 
z góry przepraszają. 

Aktorzy: 

Cześnik Przemek Bluszcz 
Klara Katarzyna Dworak 

Rejent Paweł Wolak 
Wacław Tadek Ratuszniak 

Podstolina Joanna Gonschorek 
Papkin Janusz Chabior, Rafał Nowicki 

Dynda/ski Lech Wołczyk 
Śmiga/ski Marek Sitarski 
Perełka Tomasz Sobczak 

Pielęgniarki Ola Maj, Gabriela Fabian 
Siostra przełożona Małgorzata Urbańska 

Pani Doktor Anita Poddębniak 

inspicjent i sufler Jolanta Naczyńska 
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W drugiej połowie XIX w. 
utwór ten w pewnych teatrach 
grano całymi latami, a we 
wszystkich często wznawiano. 
Nic dziwnego, że wielu aktorów 
umiało całą „Zemstę" na pa
mięć, a niejeden mógł s ię pod
jąć nagłego zastępstwa bez żad
nego przygotowania. W zespo
łach wędrownych, tułających 

się po małych miastach, nie 
było żadnego zaskoczenia. gdy 
pryncypał z dnia na dzień za
powiadał odegranie „Zemsty" 
i rozdawał role. Aktorzy upew
niali sie tylko: Sytuacje - lwow
ska czy krakowska? Albo: kra
kowska czy warszawska? Roz
strzygnięcie tego pytania roz
praszało wszelkie wątpliwości. 
Aktor grający Cześnika od razu 
wiedział, którędy wejść czy 
wyjść, gdzie rozegra się scena 
pisania listu.jak stawać do fi
nału. Zarówno w Galicjijak i w 
Warszawie wszystko to rozgry
wano wedle miejscowej trady
cji. w ciągu dziesięcioleci nie 
doznającej żadnych zmian. Po
szczególne rozwiązania dziedzi
czono pamięciowo z pokolenia 
na pokolenie. Nikt nigdy nie pi
sał do nich scenariuszy, nikt ich 
nie zapisywał. Widocznie wy
dawało się. ie będą trwały 
wiecznie. 

Z. Raszewski. Dokumentacja 
przedstawienia teatralnego, (w zbio
rze:) Dokumentacja w zbiorach lite
racldch i teatralnych, Wrocław 1970. 

Na to wiele jest dowodów, 
Życia właśnie w tym uroda, 
że z odległych antypodów 
Zgoda wreszcie rękę poda. 

Poda. poda w tym niezbicie. 
Upewniają liczne fakty : 
- Tak zatariczy tobie życie . 

Jakie ty mu zagrasz takty. 

Gdy z pogodnym się obliczem 
Zwrócisz w stronę jego twarq. 
Ono wtedy ciebie z niczem 
Puścić w drogę się nie waży. 

Nie odważy się. bo z gruntu 
Serce ono ma gołębie . 

Bez z twej strony więc asumptu 
Nie natrwska ci po gębie. 

Nie natrzaska ci albowiem 
Wierzy i ma wiele racji: 
Miłym będziesz już w alkowie. 
Durniem będąc prq kolacji . 

Andrzej Jacobson 



Książka ta należy do 
utworów znanego polskie
go komika hr. Fredry. Treść 
przedstawia co następuje: 
Jakiś Cześnik żył w nie
ustannym sporze ze swoim 
sąsiadem rejentem Milcz
kiem. Znajdująca się pod 
opieką Cześnikajego bra
tanica Klara kocha z wza
jemnością syna Rejenta -
Wacława. Ale ani Cześnik, 
ani Rejent nie zgadzają się 
na ich ślub. W międzycza
sie Cześnik pragnąc po
większyć swój majątek 
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oświadczył się jakiejś bo
gatej Podstolinie. Oświad
czyny zostały prz!Jjęte i 
dzień ślubu oznaczony. Ale 
Rejent zjednał ją na swoją 
stronę i zobowiązał syna, 
aby się z nią ożenił. Cze
śnik, rozdrażniony tym, 
zwabił syna Rejenta do 
swojego domu i przemocą 
ożenił go z Klarą, spełnia

jąc mimowolnie pragnienie 
zakochanych -pisał w roku 
1839 cenzor wileński. 

M. Inglot. Komedie Alek
sandra Fredry. Literatura i te

atr, Wrocław 1978. 



„Zemsta" była pisana niemal równole
gle z .Panem Tadeuszem". Ukazywała po
dobny świat. 1 z czasem zajęła niemal iden
tyczne miejsce w polskiej kulturze - tzw. ar
cydzieła literatury narodowej (czytaj: utwo
ru, który chcąc nie chcąc w całości musisz 
poznać jako czternastolatek). 

A przecież jej autor był kimś zgoła od
miennym niż Mickiewicz. Bynajmniej nie 
wieszczem. I nie wyrobnikiem piszącym za 
pleni dze. Był hrabią. Z pochodzenia co 
prawda nieco wątpliwym (tytuł nabył za pie
niądze jego ojciec). ale niewątpliwie arysto
kratą z ducha . Kimś z prawdziwie kawaler
ską fantazj ą. 

Zaczął pisanie w napoleońskim wojsku 
od sprośnych wierszyków, których zresztą 
nigdy nie zarzucił . Części ciała niezbędne do 
istnienia kulturalnego Polaka myliły mu się 
Uuż do końca życia) nieustannie. Jak twier
dził , właśnie w wojsku dostąpił również 
pierwszego poetyckiego wtajemniczenia. 
Otóż jeden z kolegów wytłumaczył mu, co 
to takiego średniówka. I cud! Kilka miesię
cy później nasz hrabia posługiwał się nią (i 
w ogóle wierszem) bodaj najlepiej w ówcze
snej polskiej literatur.re! Jego sprytne sztucz
ki w tym zakresie prtyprawiają dzisiejszych 
aktorów o nieustającą migrenę. 

Komedie tworzył podobno z nudów i dla
tego że był wiecznie w złym humorze. Pisy
wał lekką ręką, ot tak. bez skreśleń , planów 
czy konspektów (dociekliwi badacze później 
znaleźli ich sporo) . Jeśli wierzyć jego pamięt
nikom - teatralnymi inscenizacjami nie in
teresował się wcale . (Przyjaciele donosili, że 
jednak na nich bywał. Ba, tworzył nawet 
swoje postaci ze znakomitym wyczuciem 
możliwości konkretnych lwowskich akto
rów.) Słowem. w kreowaniu własnego wize
runku był Fredro wprawdzie - jak opowia
dała rodzina i mu współcześni - przede 
wszystkim Cześnikiem , był jednak równie-l 
w gruncie rleczy Papkinem. Ale Papkinem 
z wielką klasą! 

O czym pisał (np. w „Zemście" . ale nie 

tylko)? O Polakach czy człowieku w ogó
le? Historii czy współczesności? Chwalił 
czy ganił? Zwyczajnie bawił się. czy ze 
skupieniem filowfa studiował strukturę 
ludzkiej głupoty? Tego rodzaju dylematy 
zaprlątaly (i wciąż zaprzątają) uwagę ba
daczy. W jednym są zgodni - świetnie znał 
się na ludziach i jak nikt potrafił ukazy
wać stosunki między nimi. 

Być może dzięki tym wszystkim ce
chom (nie żeby chciał. raczej mimocho
dem) awansował na stanowisko narodo
wego psychoterapeuty. W czasie rozbio
rów uchronił Polskę przed zbiorową me
lancholią. a potem nieustannie - w zależ
ności od potrzeb chwili - leczył rozmaite 
zbiorowe i indywidualne kompleksy. Sko
ro tak , może i dziś jest nas w stanie z nie
jednego wyleczyć . 

Bo czy świat .Zemsty" rzeczywiście 
odszedł w przeszłość? Przecież nadal trwa 
mnóstwo zatargów o „mury graniczne" 
i tyle ich. zwłaszcza w ostatnich latach, 
pomiędzy ludźmi, pokoleniami i stronnic
twami już wystawiono. Iluż Papkinów 
spodziewa się , że ich styropianowa prze
szłość osłoni skuteczn ie „wiadome 
wszys tkim sprawki". 

Po co Fredro pisał? I jak go dzisiaj 
wystawiać? Cóż, o to znowu trwają wiel
kie spory. Niektórzy twierdzą. że dl~ re
żysera Fredro to prawdziwa klęska. Zad
nego miejsca na tzw. pomysły (co popra
wisz. to pogorszysz) . Inni wszakże chcie
liby z nim i o niego trochę powalczyć . Tu 
zaskoczyć, ówdzie uwspółcześnić. Ale 
może ten cały spór (podobnie jak ów 
o graniczny murek) jest po prostu jało
wy. A na pytanie - Jak wystawiać - najle
piej odpowiada anegdota. Otóż podobno 
z jednego z przedstawień .Pana Jowial
skiego" hrabia Aleksander demonstracyj
nie wyszedł w połowie. Dlaczego? Bo nie 
było śmieszne . 

(w oparciu o glosy znanych Polaków) 
Beata Adamek 



Strofka dla pań chcących 

Nie grzeją nas słówka, 
Gdy w portkach złotówka, 
Lecz kiedy w nich stówka, 
Wnet pali nas główka. 

Matrona czy młódka 
Zamyka swe oczy, 
Przeciwnie zaś udka. 
I tak świat się toczy. 

Chcesz krzyczeć: O nieba! 
Ty świecie się lecz. 
Czy krzyczeć potrzeba, 
Przemyślcież tę rzecz. 

Andrzej Jacobson 
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Dyrektor Naczelny 
i Artystyczny Jacek Głomb 

Zastępca Dyrektora Ewa Orzechowska 

Koordynator pracy artystycznej Olga Hawryluk 
Kierownik Dzialu Promocji 

i Reklamy Maria Borowiec 
Kierownik sceny Wiktor Krysiak 

Kierownik warsztatów Ludwik Starzec 

dźwięk Dariusz Krempa. 
Dariusz Witkowski. 
Małgorzata Teteruk 

świaUo Wladysław Sajda. 
\Vlodzimim Kazimierczyk 

obsluga sceny Mieczysław Gracz. 
Roman Sterna. 
Adam Wierzbicki 

plastyk Józef Wojewódzki 
krawcy Maria Nestorowska, 

Andrzej Ostrouch 
rekwizytor Katarzyna Wołczyk 

garderobiane Ewa Zochowska. 
Dorota Bliszczyk 

perukarka Gertruda Olszlegier 
stolarz Janusz Guzdek 

oprac. graf. i skład programu Maria Antoniak 
zdjęcia Tomasz Augustyn 


