


Aleksander Fredro 

Pan Tadeusz, który by wstał z półki, 
oblókł ciało i mówił do nas ze sceny 

najcudowniejszym polonezowym wierszem, 
to „Zemsta" Fredry. 

Tadeusz Żeleński-Boy, „ Obrachunki fredrowskie" 

sezon 2003/2004 
premiera 8 listopada 2003 



REżySERIA Tomasz Szymański 
SCENOGRAFIA Barbara Zachmoc 

MUZYKA Mariusz Matuszewski 
CHOREOGRAFIA Juliusz Stańda 

ASYSTENT REŻYSERA Michał Frydrych 

, 

Cześnik Michał Frydrych 
Rejent Andrzej Malicki 

Papkin Wojciech Siedlecki 
Wacław Bogdan Ferenc 

Podstolina Agata Wojtaszak 
Klara Magdalena Pomierska 

Dyndalski Eugeniusz Nowakowski 
Mularz I Leszek Wojtaszak 

Mularz II Marek Fludra 
Śmigalski Andrzej Marciniak 
Perełka Piotr Urbaniak 
Hajduk Maciej Hązła 
Kobiety Monika Belau 

Katarzyna Czubkówna 
Joanna Kulczyńska 
Justyna Polkowska 
Iwona Sapa 
Jolanta Skawina 

inspicjent Ewa Malicka 

Program zilustrowano 
zdjęciami z prób Zemsty. 

Fotografował Bogdan Ferenc 

:r rzeba, aby na scenie był święty ogień, 
za sceną czujna myśl, a na widowni uczu
cie radosnej i wzruszonej dumy, że te utwo

ry jednego z największych-artystów świata zrodzi
ły się u nas, dla nas i tylko dla nas. Bo to, że poza 
Polską nikt nigdy się nie dowie- chyba że uwierzy 
na słowo - czym jest Fredro, to powinno pomna
żać tylko naszą przyjemność, dając jej pieprzyk wy
łącznego posiadania, tak zachwalany w miłości. 

Tadeusz Żeleński-Boy, Obrachunki Fredrowskie. 
Warszawa 1949. 



,,Jeśli słyszę od kogoś, że nowa realizacja Fredry 
idealnie przystaje do naszej dzisiejszej rzeczywistoś
ci, że charaktery jego bohaterów ukazane są nie
zwykle współcześnie - to znaczy, że nie ma na 
co iść, ponieważ przedstawienie jest nieudane. 
Fredro nie w tej sferze staje do zawodów." W tym 
tonie (choć pewnie nie dokładnie tymi słowy) 
przemawiał Andrzej Łapicki na spotkaniu podczas 
Festiwalu Klasyki Europejskiej w Rzeszowie, bu
dząc lekki popłoch w oczach młodych słuchaczy, 
a zwłaszcza ich nauczycieli. Rzeczywiście, odwiecz
ne szkolne wypracowania w rodzaju Wady szla
checkie ukazane w „Zemście" a ich dzisiejsze od
powiedniki w świetle tej mowy traciły rację bytu. 

Mowa najwierniejszego obrońcy Aleksandra 
Fredry we współczesnym teatrze trafiała jednak 
w sedno: ponad wszelką wątpliwość jedną z naj
pilniejszych powinności miłośników autora Doży
wocia jest odpimczenie jego twórczości i oderwa
nie jej od szkolnych klisz. A także oderwanie jej 
od tradycji scenicznej - choćby dlatego, że jest 
to tradycja mniemana albo elegancki pseudonim 
rutyny wykonawczej. O rzeczywistym przenosze
niu tradycji można było jeszcze mówić w poko
leniu z wolna schodzącym dziś ze sceny - w koń
cu Andrzej Łapicki miał okazję oglądać Jerzego 
Leszczyńskiego w rolach fredrowskich - później 

jednak szraf eta ta zaczęła się coraz mocniej, coraz 
dotkliwiej rwać. 

Co było zresztą zapewne nieuniknione. W zna
komitym a doszczętnie zapomnianym studium 
o stylu fredrowskim Tradycja i nowatorstwo Jerzy 
Kreczmar postulował rozróżnianie dwóch tradycji 
fredrowskich w teatrze polskim. Pierwszej, zapisa
nej w relacjach z czasów, kiedy to świat opisany 
w jego komediach pokrywał się (poza Zemstą) ze 
światem współczesnym i nikt nie musiał zastana
wiać się nad jakąkolwiek stylizacją - i drugiej, która 
zrodziła się, gdy na początku XX wieku próbowa
no już rekonstruować tamten świat odpływający 
w przeszłość, stający się wspomnieniem - ale 
wspomnieniem wciąż żywym, nieodległym. To ta 
druga obowiązywała w czasach powstawania stu
dium Kreczmara niepodzielnie. „Nie trzeba szukać 
żywych, co pamiętają kreacje w przedziale od sta
rego do młodego Leszczyńskiego, są bowiem 
dookoła nas, i to w takiej ilości, że każde wspo
mnienie da się skonfrontować z innym, a każda 
pomyłka, popełniona lekkomyślnie lub mimo woli, 
może być jeszcze sprostowana." 

Nie trzeba zbyt długo tłumaczyć, jak daleko 
jesteśmy dziś od sytuacji opisywanej przed pół
wieczem. Co wspólnego ze stylem Jerzego Lesz
czyńskiego może mieć Cześnik Janusza Gajosa, 
przy całej rewerencji dla jednego z najwybitniej
szych dziś przedstawicieli zawodu? Przecież tu 
nawet trudno mówić o ewolucji; odległość jest 
nazbyt wielka. 

Pora więc chyba na pogodzenie się z wejściem 
w nową, trzecią fazę dziejów scenicznych Fredry, 
całkowicie już oderwaną od okoliczności powsta
nia dzieł, a i pozostającą w coraz słabszej łączności 
z rekonstruowanym stylem fredrowskim pierwszej 
połowy XX wieku. Co przecież nie musi być jed
noznaczne z pełną dezynwolturą co do stylu, po
ziomu i celu realizacji arcydzieł hrabiego Aleksan
dra. Nawet gdy pryskają konwencje związane ze 
swoim czasem, gdy rozluźniają się okowy trady
cji, pozostaje coś, co wyznacza poprzeczkę: sam 
utwór. Jego kunsztowność, jego język, jego rodzaj 
humoru, wpisany weń światopogląd. Bardzo po
ważne wyzwania teatralne w poszukiwaniu reali
zatorów. W dość beznadziejnym poszukiwaniu, 
dodajmy. 

A przecież przynajmniej niektórzy z czynnych 
dziś teatromanów i teatrokomentatorów dobrze 
pamiętają spektakl, który zdawał się wymarzoną 
proklamacją trzeciej fazy tradycji fredrowskiej: 
Zemstę wyreżyserowaną przez Zygmunta Hubnera 
na małej scenie Teatru Powszechnego w 1978 
roku. Na małej scenie - więc bez zamkowego 
muru z butaforki, także bez peruk imitujących 
szlacheckie podgolone łby. Jeśli pomnę, przed 
salą wywieszona była tabliczka „Próba", a może 
innymi sposobami teatr dawał do wiadomości wi
dzom, że oglądają tylko zamarkowaną rzeczywi
stość. Kostiumy były prowizoryczne (kawałek 
kontusza plus współczesne spodnie etc.), zamiast 
nieobecnego jednego z mularzy tekst podawał 
asystent reżysera. Cała ta improwizacja była, rzecz 
jasna, starannie wyreżyserowana i zagrana w obsa
dzie, że klękajcie narody: Pawlik, Pszoniak, Ko
walski, Seniuk, Żółkowska i kabareciarz Jan Ta
deusz Stanisławski w roli Dyndalskiego. 

W gruncie rzeczy Hubnerowska Zemsta podob
na była w formie do koncertowego wykonania 
oper, jakie dość często stosuje się na estradach fil
harmonicznych, a i w operach samych. Nie ma ilu
zji scenicznego świata, nie liczy się „wystawa": są 
tylko soliści, dyrygent-reżyser - i nutki do wygra
nia. Wirtuozowskie partie. Zemstę w Powszechnym 
grali wirtuozi i nikomu nie przeszkadzał nie tylko 
brak odpowiedniej scenerii, ale i niewątpliwa nie-



ortodoksyjność samego wykonania wobec przyję
tych „tradycyjnych" kanonów. Liczyła się żywość 
sytuacji, inteligentne wygrywanie niuansów tekstu, 
swoista wspólnota teatralnej zabawy (sam pamię
tam spektakl, na którym Pszoniakowi, gdy się za
jąknął, widownia podpowiedziała rym). 

Siłą Fredry - zwłaszcza dziś - nie jest opisywa
nie „odwiecznie pieniackiej natury szlacheckiego 
narodu" i szansa na łatwe analogie ze współczes
nością. Siłą hrabiego z Rudek nie jest też męsko
-damskie świntuszenie; w tej konkurencji zapew
ne nie dotrzyma placu pierwszej lepszej telenoweli. 
Siłą Fredry jest zegarmistrzowska finezja dowcipu , 
bogactwo żartu i wpisana w sytuacje i tekst po
błażliwa sympatia dla opisanych osób. Przed naj
większym polskim komediopisarzem marny los, 
jeśli nie zostanie - wbrew wściekłej inwazji wszel
kich Kiepskich na nasze umysły, a przede wszyst
kim na stan naszego humoru - jeśli więc nie zo
stanie reaktywowana wspólnota, niechby i niszowa, 
ludzi potrafiących i chcących bawić się cienko. 
Takich, któ1ych skłania do uśmiechu takie głup
stewko, jak słynna „gromnica" w Zemście. Tym 
klejnocikiem bawił się już Boy. Cześnik także roz
ogniony - mówi Papkin o miłości swego patrona 
do Podstoliny - jak gromnica ku niej pała - Bę

dzie para doskonała. Rytm wiersza i prawdopodo
bieństwo domagałoby się tu słowa „pochodnia" , 
tymczasem owa niespodziana trumienna gromni
ca wetknięta w pochwałę afektu niesie w sobie 
niewiarygodnie wiele: skrótowy obraz podstarza
łego zalotnika, kpinę (zamierzoną czy niezamie
rzoną , rzecz do interpretacji) z niewczesnych 
miłosnych zapałów, obraz samego mówiącego, któ
rego swada niesie czasami na manowce .. . 

Takich klejnocików w dziełach Fredry jest mnós
two. Trzeba tylko - drobiazg - uśmiechnąć się do 
nich na próbie. Potem zadbać o to, by ten i ów 
spośród owych uśmiechów odcisnął się w cha
rakterze inscenizacji, by cienki żart odpowiednio 
cienko, ale wyraźnie wybrzmiał. A potem już tyl
ko się modlić, aby dobry Pan Bóg komediopisa
rzy skłonił do przyjścia do teatru takiego widza, 
który zechce owo wybrzmienie zauważyć. I tak
że się uśmiechnąć. 

Mam ciche przeczucie, że Aleksandrowi Fre
drze, gdy - zostawiwszy w innych salonach domu 
w Beńkowej Wiszni politykę, najbliższych, gospo
darstwo i podagrę - stawał przed pisarskim pul
pitem, o nic innego nie chodziło. 

Jacek Sieradzki, Elitarna wspólnota śmiechu, 

„Dialog" 2003 nr 1-2. 

, 

CZEŚNIK 
Piękne dobra w każdym 

względzie

Lasy- gleba wyśmienita -
Dobrq żonq pewnie będzie -
Co za czynsze! - To kobieta/. .. 
Trzy folwarki! 

• DYNDALSKI 
Miła wdowa. 

CZEŚNIK 
Arcymiła, ani słowa. 

Próba - akt I, scena 1. 



REJENT 
Czapkę sprzedam, pas zastawię, 

A Cześnika stqd wykurzę; 
Będzie potem o tej sprawie 
Na wołowej pisać skórze. 
Lecz tajemne moje wieści, 
jeśli wszystkie z prawdq zgodne 
Tym, czym teraz serce pieści, 
Najboleśniej go ubodnę . 

Aleksander Fredro od dobrych stu lat* uchodzi za 
największego , może jedynie naprawdę wielkiego 
komediopisarza polskiego. Jedni nazywają go pol
skim Molierem, inni polskim Goldonim, a jeszcze 
inni dla wydobycia szczególnej aury poetyckiej jego 
komedii uciekają się do nazwiska Musseta. 

Już samo zestawienie tych nazwisk wskazuje, że 
w popularnych porównaniach chodzi raczej o rangę 
pisarską Fredry w teatrze światowym niż o charak
ter jego twórczości. Ci z krytyków i badaczy, a było 
ich w Polsce sporo, którzy wzięli na serio to porów
nanie i usiłowali zbudować na nim wiedzę o kome
diopisarzu, ponosili klęskę . Ich przeciwnikom ogrom
nie łatwo przychodziło wykazać, że podobieństwa są 
znikomt, różnice zaś ogromne. Wiekowe spory o to, 
którego z wielkich dramaturgów Fredro najbardziej 
przypomina wyrazem twarzy, przyniosły mimo 
wszystko jakąś korzyść. Pozwoliły stwierdzić, że po
siada on swoją własną, oryginalną fizjonomię twór
czą. Okazało się w końcu, że nie można pokazać go 
prawdziwie ani w peruce Moliera, ani w romantycz
nym płaszczu Musseta. 

Sądzono przez długi czas, że najbardziej do twa
rzy Fredrze w tradycyjnym ubiorze polskiego szlach
cica - w żupanie, w kontuszu i przy karabeli. Ta
kiemu rozumieniu jego dzieła sprzyjała polityczna 
dola albo raczej niedola ówczesnej Polski. Od Fre
dry domagano się jeszcze za życia, aby stał się piew
cą jeśli już nie nieszczęść narodu, to przynajmniej 
cnót. Było to jedną z przyczyn zatargu pisarza z opi
nią publiczną i jego obrażonego milczenia. 

Po śmierci, rzecz prosta, nie pytano go już 

o zgodę. Jego dzieło, iskrzące się dosyć dla natury 
ludzkiej bezlitosnym komizmem, wciągnięto do „służ
by narodowej". Kazano mu pełnić obowiązki stróża 
i obrońcy narodu, któremu odebrano wolność i za
mierzano także odebrać język i historię. Odpowied
nio więc namalowano imaginacyjny portret poety. Dla 
paru pokoleń Polski podbitej i podzielonej Fredro wy
rażał te cechy narodowe, które pozwalały zachować 
wiarę w przyszłość: polską fantazję wojenną i pol
skie przywiązanie do ziemi, ~polski szacunek dla cnót 
domowych i polskie poczucie honoru. Jedni powia
dali, że przedstawiał taki świat, jaki widział z siodła 
kawaleryjskiego konia, drudzy - że taki, jaki widział 
z ganku ziemiańskiego dworu. W jednym i drugim 
wypadku widok byłby swojski, ale nie rozległy. 

Nie pozostaje to bez wpływu na europejskie losy 
Fredry. Ta opinia o poecie wiąże go łatwo, bo na 

* Tekst został opublikowany w 1958 roku. 



zasadzie pochlebstwa, z losami narodu, któremu 
los na ogół pochlebstw skąpi. Pochlebstwo jed
nak ma krótkie nogi. Na takich nogach nie moż
na pójść w szeroki świat i dotrzeć do sztuki po
wszechnej. Fredro w kontuszu, pełen sarmackiej 
rubaszności, nie bardzo może liczyć na zaintere
sowanie w nowoczesnym świecie, gdzie cieka
wość dla form i spraw przebrzmiałych jest bar
dzo nikła. Tylko, czy to prawdziwy Fredro? 

To pytanie można było postawić w Polsce do
piero wtedy, kiedy zmieniły się gruntownie warunki 
polityczne jej bytu. Spory o prawdziwego Fredrę 
wybuchły po pierwszej wojnie w niepodległym 
państwie polskim. Zaogniły się jeszcze po drugiej 
wojnie. Nowe poglądy na poetę wyraziły się nie 
tylko w opiniach krytyków i wiadomościach bada
czy, ale i w sposobach odmiennego traktowania 
komedii Fredry na scenie. W latach 1946-1955 Fre
dro przeżył w teatrach polskich prawdziwy rene
sans. Nigdy dotychczas nie grywano go tak wiele. 

Ten niespodziewany sukces zawdzięczał w tych 
latach w dużej mierze słabości literatury drama
tycznej. Był to niemal jedyny głos ludzki, przy tym 

głos pełen mądrego humoru. 
Nie na tym jednak polegał prawdziwy renesans 

poety. Fredrę spotkała przygoda, która przydarza 
się tylko nielicznym, istotnie wielkim pisarzom. 
Coraz wyraźniej zaczął występować jako pisarz 
dotąd nieznany. Przy usuwaniu patriotycznego 
werniksu z portretu Fredry ukazała się całkiem 
nowa jego twarz. Najmniej chyba nadaje się do niej 
utarte określenie „poczciwy". Prawdziwa twarz Fre
d1y uderza olśniewającą inteligencją, głęboką mą
drością i trochę smutnym uśmiechem, kwitującym 
błahość ludzkich spraw i namiętności. .. Jeśli nie 
maluje się w niej cecha najistotniejsza poety, jego 
geniusz komiczny, to dlatego, że tej cechy nie umie 
wyrazić na ogół żaden portret. 

Przed kilkunastu laty rozumniejsi krytycy zsa
dzili Fredrę z konia i odpasali mu ułańską sza
blę. Dzisiaj zaczynamy go wyprowadzać z tego 
ganku we dworze, skąd widok rozciąga się tylko 
do lasu na horyzoncie. Otwieramy przed nim -
z całym szacunkiem! - drzwi do domu, gdzie mie
ściła się jego pracownia; Juliusz Kossak, także 
malarz koni, zostawił portret Fredry stojącego przy 
pulpicie do pisania. Wskazał, zapewne mimo woli, 
właściwą drogę do poznania poety. W pracowni 
pisarskiej Fredry mieści się ten skarb wartości 
ogólnoludzkich, który możemy ofiarować kultu
rze światowej. 

Bohdan Korzeniewski, Ciągle Fredro, 
„Pamiętnik Teatralny" 1958 z. 2. 

PAPKIN 
jestem Papkin - lew północy, 
Rotmistrz sławny i kawaler -
Tak, siak, tędy i owędy. 
Mądry w radzie, dzielny w boju, 
Dusza wojny, wróg pokoju. 
Znają Szwedy, muzułmany, 
Sasy, Włochy i Hiszpany 
Artemizy ostrze sławne 
I nim władać ramię wprawne. 
jednym słowem, krótko mówiąc, 
Kula ziemska zna Papkina -
Teraz, bratku, daj mi wina. 

Próba - akt Ili, scena 4. 



Wielokrotnie już wskazywano w literaturze na 
związek między tematem Zemsty a osobistymi 
przeżyciami Fredry. 

Poślubienie p. Zofii z Jabłonowskich primo voto 
Skarbkowej zaniosło Fredrę do majątku żony, do 
Korczyny w Krośnieńszczyźnie. Częścią klucza 
korczyńskiego był też zrujnowany, ale zrujnowa
ny „malowniczo", zamek na górze w Odrzykoniu, 
słynnego niegdyś dziejami rodu Oświęcimów. 

Czy to z akt dawnych, czy z żywej tradycji do
szedł Fredro do wiadomości, że w XVII wieku, 
jeśli nie w końcu XVI, zamek i zamku teren był 
rozpołowiony między dwóch właścicieli i że ten 
stan rzeczy wywołał „trzydziestoletnią" między 
nimi wojnę. Otóż jedną z połów nabywa Jan Skot
nicki, a na drugiej zostaje Piotr Firlej. Na współ
życie na jednym podwórzu skazano dwie in
dywidualności, z których każdej na dziesięciu 
zamkach niepodzielnych jeszcze by zbyt ciasno 
było . Rozpoczęły się swary, kłótnie, gwałty. 

Wspólność terenu co chwila dawała ku temu 
powody. Na przykład wał - do kogo ma należeć? 
Czy kwestia drogi, a to znowu studnia wspólna, 
a to mur graniczny. Łatwo sobie wyobrazić owo 
piekiełko: Firlej chciał zaczerpnąć wody ze stud
ni - Skotnicki obstawia studnię swymi ludźmi 
i broni do niej przystępu: „Moja studnia, nie pana 
Firlejowa!". Skotnicki chce wjechać na drogę wio
dącą z zamku - Firlej broni jej jak fortecy. Bitki 
pajuków, jazgot szafarek, od czasu do czasu nie
wątpliwie przelana krew. W ślad za tym pozwy 
na grodztwo i do trybunałów. 

Temat jakby umyślnie dla Fredry stworzony, 
jakby on sam go wymyślił: wady szlacheckie, 
śmieszności szlacheckie - toż całe jego komedio
pisarstwo tym się niemal wyłącznie żywi. Ani Ra
dost z Cudzoziemczyzny, ani Radost ze Ślubów 
panieńskich, ani Jenialkiewicz, Smakosz, Benet, 
ani Jowialski w swoich wadach i śmiesznościach 
nie dadzą się odłączyć od elementu szlachetczyz
ny. I oto tu, w dziejach Firleja i Skotnickiego, 
Fredro znajduje jakby kwintesencję owej stano
wości , wypowiadającą się w najsyntetyczniejszych 
objawach. 

Przede wszystkim rys fanaberii. „Nie dam mu 
wody ze studni, bo tak mi się podoba!" Do tego 
„tak mi się podoba" dorabiało się ex post uzasad
nienia prawne i nastawienia moralne, ale u pod
staw zajścia nieubłaganie musiał być odruch fa
naberii. Firlejowi np. po przepiciu któregoś dnia 

w złym humorze wydało się, że pachołkowie 

Skotnickiego niszczą mu ogród. „Obić mi tę ho
łotę!" Spełniono rozkaz ]WPana. Nazajutrz Firlej 
już w lepszym usposobieniu ducha może i widzi, 
że się pomylił, ale stało się, że Skotnicki żąda 
przeproszenia. „A niedoczekanie Twoje, mości 
Skotnicki! Szlachcic ma przepraszać?'" A Skotnic
ki zasię: „Nie chcesz przeprosić? - Poczekaj!!" -
i jazda zajmować gwałtem wał eksfortyfikacyjny, 
dotychczas sporny. Firlej na to jak lew idzie bro
nić tego wału - absolutnie niepotrzebnego ani 
jemu, ani Skotnickiemu. Fanaberia ... 

Biorąc w uwagę całość atmosfery, jaka emanu
je z nieprawdopodobnych przykładów pieniactwa 
szlacheckiego, musimy dojść do przekonania, że 
poza niezgodą i poza rzeczową nadzieją zysków 
musiała się w tym wszystkim czaić jakaś pasja, 
pokrewna dzisiejszym namiętnościom sportowym. 
Moment zwycięstwa nad przeciwnikiem! Choćby 
za cenę zrujnowania się, ale zwyciężyć! Czapkf! 
sprzedam, pas zastawif!, a Cześnika stqd wykurzę 
- jakże to świetnie streszcza Fredro ustami Rejenta. 
Umysłowość sarmacka, nierozkochana na ogół 
w cienkościach intelektualnych, pławiła się z roz
koszą w zawiłościach jurystycznych. Można by po
wiedzieć, że pozwy i repliki sądowe zaspakajały 
w szlachcie wrodzony narodom popęd do tworze
nia literatury naukowej. Dobra skarga w Polsce była 
jedynym odpowiednikiem Descartes'a i Bacona. 
Dawało to i polsko-kartezjańską sławę: Bf!dq po
tem o tej sprawie na wołowej pisać skórze- lubuje 
się Rejent z Zemsty przyszłym swoim rozgłosem, 
podziwem szlachty u komina przy winie, jedyną 
wówczas znaną formą monografii krytycznych. Nie 
inna lubość ogarniała Skotnickiego w Odrzykoniu, 
gdy rozmyślnie ze swoich dachów tak poprzepro
wadzał rynny deszczowe, by te zalewały Firleja; 
Skotnicki a priori wie, że Firlej każe oczywiście 
rynny te zerwać, ale o to właśnie idzie! Za zerwa
nie rynny pociągnie się Firleja pod sąd grodzki, 
będzie się sprawę „promować" przez całe życie. 
Co za sprawa! - marzy w ekstazie pieniackiej: 
wołowej skóry nie starczy, by ją opisać! 

Oto są realia życiowe i zabarwienia psycholo
giczne, które Fredrze dali Firlej i Skotnicki. Jak one 
rozrastały się w komedię? Co z tych realiów wziął 
komediopisarz niezmienione, a co przeinaczył? 

Z autentycznych dziejów pieniackich Firleja 
i Skotnickiego zostawia Fredro w Zemście niezmie
nioną anegdotę. To samo co w Odrzykoniu wspól
nictwu władania, tak samo przepołowiony zamek, 
te same sąsiedzkie zatargi, a przede wszystkim 



KLARA 
Usłuchałam cię, Wacławie: 

Dzień w dzień schodzim się w altanie, 
Lecz i razem co dzień prawie 
Nowe od cię mam żądanie -
Tobiem szczęście życia winna, 
Ty nawzajem - chętnie wierzę; 

Czemuż twoja miłość inna 
Coraz nowq postać bierze? 
Kiedy rozkosz być przy tobie 
Aż przepełnia serce moje, 
Ty, niewdzięczny, w tejże dobie 
7lumisz tylko niepokoje. 

Próba - akt I, scena 6. 

sprawa muru granicznego. Z zaciekłości Cześnika 
wobec Rejenta i vice versa wyczuwamy w peryfe
riach akcji niejedną sprawę, zatarg i proces, wszyst
kie one koncentrują się w murze granicznym. Tym 
to murem jak klamrą kończy się odsłona pierw
sza, gdy Cześnik na pół przytomny wpada na 
scenę: 

Cóż, u czarta, ty spokojny, 
Kiedy Rejent mnie napada 
I otwartej żqda wojny? 
[. .. ] 
Mur naprawia! 
Mur graniczny, trzech murarzy. 
On rozkazał? On się waży? 
Mur graniczny! 

Napaść, wojna, mur graniczny . .. - „On się 

waży". Nie więcej nad kilka słów, a jakby kto 
magiczną różdżką wyczarował starą Polskę szla
checką ... Gwałty, zajazdy, napady, obrony. „On się 
waży!" - to zwłaszcza idealnie dobrane słówko .. . 
Jakże szlachcic ma pojąć to, by ktokolwiek, okrom 
Boga, mógł się na coś przeciw niemu ważyć? 

Trzech na murze/ 
Trzech wybiję, a mur zburzę/ 
Zburzę, zniszczę, aż do ziemi. 

Jakież mogły być istotne czy urojone prawne 
powody Cześnika, że może on zburzyć mur, z zie
mią go zrównać, ale nie pozwoli Rejentowi muru 
naprawiać? Takie same, jakie czają się i dziś 

w każdym np. parkanie, oddzielającym ogród 
Pawła od ogrodu Gawła . Parkan ten musi być 
czyjąś własnością, albo Pawłową, albo Gawłową, 
i ma prawo być, na żądanie, wniesiony do od
nośnej hipoteki. W Zemście tak się rzecz dzieje, 
że zapomniano widocznie mur „zapisać do włas
ności" i stał się przedmiotem sporu. I Cześnik 
sobie doń rości prawo - i Rejent. Z biegiem lat 
w murze robi się wyłom. W głowie Rejenta, sta
rego wygi sądowego, powstaje genialna idea: ci
chaczem, po kryjomu sprowadzi murarzy, napra
wi na swój koszt mur i będzie miał upragniony, 
wymarzony precedens: skoro naprawiałem mur, 
to tym samym mur musiał być moją własnością. 
Sto lat po sądach można jechać na takim prece
densiku. Ale Cześnik, acz nie jurysta, kilka stule
ci pieniactwa szlacheckiego ma we krwi i bez 
udziału komórek mózgowych, samą skórą czuje, 
gdzie i w czym być może kruczek prawniczy. 
Wysyła więc służbę, przepędza mularzy, turbuje 



ich. Precedens: skorom do kiwi bronił muru, to, 
Prześwietny Sądzie, dowód niezbity, że mur mój 
- tak będzie mógł Cześnik zacząć swoją orację 
w grodztwie. Czwarte po nim pokolenie pojedzie 
jeszcze na tym argumencie . Jota w jotę tak samo 
być musiało między Firlejem a Skotnickim: o mur 
czy studnię walczono - dla uzyskania precedensu. 

jak kupiono mur graniczny, tak zostanie! -
puszcza Cześnik złośliwość w kierunku Rejenta. 
„Jak kupiono", ale przede wszystkim udowodnij, 
bratku , żeś kupił . A udowodnić nie możesz, dla
tego idziesz na precedensy. 

Sprawą poszłaby prawdopodobnie na sądy. 
Jakie z muru granicznego miałby zyski wygrywa
jący? Żadne. Okoliczność ta mało obchodziła 
szlachcica. 

Nie tylko ten fizyczny mur graniczny oddziela 
w Zemście Cześnika od Rejenta. Nie tylko on przy
prawia ich o waśń, zwady i antagonizm. Nie 
mniejszy między nimi mur stawiają ich charakte
ry, ich usposobienia i temperamenty. Trudno sobie 
wyobrazić coś równie kontrastowego jak ten san
gwinik Raptusiewicz i ten Milczek zimnokiwisty, 
jak go nazwał Tarnowski. Dwaj ci ludzie, na kol
lokację skazani, tak dogłębną wykazują odmien
ność, iż wydaje się , że już chyba i cielesność ich 
z niejednakowych powstała składników. 

Finał Zemsty zapowiada nam pojednanie Cześ
nika z Rejentem. Nie bardzo nam się chce wie
rzyć, by zgoda tiwała długo. Cześnik nie przesta
nie być „burdą" dla Milczka, a Milczek „kretem" 
dla Cześnika. Rejent z politowaniem ocenia Rap
tusiewicza, który zmarnotrawił swoje majętności 
- Raptusiewicz nie przestanie żywić niesmaku dla 
Rejenta za jego skupianie grosza do grosza. Mil
czek wzrusza ramionami nad buńczucznością Cze
śnika, Cześnik z odrazą patrzy na Milczka, co się 
wszystkim nisko kłania. Cześnik lekceważy szla
chetkę w Milczku, ten nie wypruje ze siebie so
cjalnej zawiści do zubożałego bo zubożałego, ale 
karmazyna, „pana z panów". 

Adam Grzymała-Siedlecki, Na orbicie Melpomeny. 
Warszawa 1966. 

KLARA 
W oddalonej stqd krainie 
jadowity potwór słynie, 
Najmężniejszym trwogą bywa, 
Krokodyle1rt się nazy wa. 
Niech go schwyci i przystawi, 
Moje oko nim zabawi; 
Bom ciekawa jest nad miarę 
Widzieć żywq tę poczwarę. 

To jest wolą niewzruszoną -
A kto spełni, co ja każę, 

Ten powiedzie przed ołtarze, 

Tego tylko będę żonq. Próba - akt li, scena 7. 



DYNDALSKI 
Bardzo proszę, mocium panie, 
Mocium panie, me wezwanie, 
Mocium panie, wziąć w sposobie, 
Mocium ... 

CZEŚNIK 
Niech Cię czarci chwycą 

Z taką pustą mózgownicą/ 
„Mocium panie" - cymbał pisze/ 

DYNDALSKI 
jaśnie pana własne słowo. 

CZEŚNIK 
Milcz waść.I - przepisz to de novo, 
„ mocium panie" opuść wszędzie. 

DYNDALSKI 
Z tych kawałków trudno będzie. 

Próba - akt IV, scena 5. 

Aleksander Fredro 

1793 (1791?) 
Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hra
bianki Dembińskiej, przychodzi na świat 20 czerwca 
w majątku rodzinnym Surochowie pod Przemyślem 
(niewykluczone, że był starszy o dwa lata). W domu 
Fredrów chowa się dziewięcioro dzieci: trzy córki, sześ
ciu synów. Wczesne dzieciństwo upływa im w mająt
ku Beńkowa Wisznia. 

1805 
Pierwsza próba twórczości teatralnej: dziecięca kome
dyjka Strach nastraszony. 

1806 
18 stycznia umiera Marianna Fredrowa. Mąż z rodzi
ną przenosi się do Lwowa. 

1809 
Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik do 
wojsk księcia Józefa Poniatowskiego w Trześni pod 
Sandomierzem; 9 czerwca mianowany podporuczni
kiem 11. pułku ułanów. 

1812-1813 
Kampanię moskiewską odbywa Fredro w randze ka
pitana. W czasie odwrotu, ranny przy przeprawie pod 
Berezyną , dostaje się do niewoli. Udaj mu się jed
nak zbiec i dotrzeć do Galicji. 

1814 
Po krótkim pobycie w domu rodzinnym udaje się z po
wrotem do armii księcia Józefa i odbywa całą kampanię 
aż do kapitulacji Napoleona. Bierze udział w kampanii 
pruskiej i francuskiej w funkcji oficera ordynansowego 
sztabu cesarskiego; 30 października uczestniczy w bitwie 
pod Hanau. 15 kwietnia 1814 odznaczony Legią Hono
rową. Wraca do Lwowa w czerwcu tegoż roku. 

1815 
Zwolniony z wojska na własna prośbę , powraca do 
majątku w Beńkowej Wiszni. 
Debiutuje jako komediopisarz. Powstaje jego pierw
sza jednoaktowa komedia - Intryga naprędce, wysta
wiona po raz pierwszy na scenie teatru lwowskiego 
10 marca 1817 roku. 

1818 
Pierwsza z powodzeniem grana pełnospektaklowa ko
media, Pan Geldhab (prapremiera: Warszawa, 7 paź
dziernika 1821). 

1822 
Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od prze
łomu XIV / XV stulecia w ramach akcji sprawdzania 
tytułów rodowych, uzyskuje od rządu austriackiego 
tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

1824 
Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata Mak
symiliana, który rad by go wyswatać z bogatą kuzyn
ką żony. 



1826-1838 
Pierwsze wydanie zbiorowe Komedii Aleksandra hr. 
Fredry (Wiedeń i Lwów, t. 1-5). 

1828 
Śmierć ojca. 
8 listopada ślub w Korczynie (pod Krosnem) z Zofią 
hr. Skarbkową. 

1829 
2 września narodziny w Beńkowej Wiszni jedynego 
syna, Jana Aleksandra, w przyszłości również kome
diopisarza. ( Urodzeni w latach 1831 i 1832 Gustaw 
i Jan Nepomucen umierają w niemowlęctwie). 

Pisarz powołany w poczet członków Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

1831 
W okresie powstania listopadowego przebywa z rodziną 
w Wiedniu . Bracia Edward i Henry biorą udział w po
wstaniu. 

1832-1835 
Powstają jego najznakomitsze komedie - Pan Jowial
ski (1832), Śluby panieńskie i ZE.MSTA (1833) oraz Do
żywocie (1835). 

1833 
Fredro jako przedstawiciel stanu magnackiego zostaje 
wybrany do galicyjskiego sejmu stanowego i obejmuje 
w Wydziale Stanowym referat instytucji naukowych. 

1835 
W krakowskim „Pamiętniku Nauk i Umiejętności" uka
zuje się rozprawa Seweryna Goszczyńskiego Nowa 
epoka poezji polskiej, uważana przez współczesnych 
za główną przyczynę zamilknięcia Fredry. 

1837 
21 maja narodziny jedynej córki, Zofii , późniejszej żony 
Jana hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 
Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (data poda
wana przez Fredn:; w jego osobistych notatkach). 

1842 
Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych, zapewne 
utwierdzające go w decyzji milczenia pisarskiego. 

1845 
Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński, uczest
nik ataku na Somosierrę. 

1846 
Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji Fre
dro składa pełnomocnikowi cesarskiemu hr. Rudolfo
wi von Stadion memoria ł Uwagi nad stanem socjal
nym w Galicji. 
Umiera w Paryżu brat Jan Maksymilian, były major 
w wojsku Księstwa Warszawskiego, odznaczony 
w 1807 roku Virtuti Militari i Legią Honorową, adiu
tant ks. Józefa, później cara Aleksandra I, kurator 
Uniwersytetu Warszawskiego, literat tragediopisarz, 
miłośnik teatru . Organizował przedstawienia kome
dii brata w Warszawie . 

1848 
Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie; 
uczestnictwo w dowództwie Gwardii Narodowej. Fre
dro, wybrany prezesem Rady Narodowej w miasteczku 
powiatowym Rudki, wygłasza mowę przeciw biuro
kracji austriackiej: „należy przepędzić diabła w stoso
wanym kapeluszu". 

1849 
Syn pisarza, biorący udział w powstaniu węgierskim, 
po jego klęsce uchodzi przez Turcję do Francji. 

1850 
W styczniu pisarz wraz z żoną i córką przybywa do 
Francji. Nawiązuje tam liczne znajomości wśród emi
gracji polskiej, m.in. poznaje Mickiewicza, Lenartowi
cza, po1trecistę Henryka Rodakowskiego. 

1851 
Po grudniowym zamachu stanu we Francji Fredro wraz 
z rodziną przenosi się do Brukseli , w roku następnym 
powrac<t do Paryża. 

1852 
Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana 
przez pisarza. 

1852-1854 
Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowodowane jego 
mową w Rudkach w roku 1848. Niebawem jednak 
proces został umorzony na skutek interwencji bliskiego 
p isarzowi ówczesnego namiestnika Galicji hr. Ageno
ra Gołuchowskiego. 

1857 
W kwietniu powrót syna do kraju. 
Po wyjeździe z Paryża Fredro osiada we Lwowie, 
w dworku na Chorążczyźnie. 

1859 
W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk pisarza, 
Andrzej Maksymilian, syn Jana Aleksandra, później 
również literat wierszopis. 

1861 
Fredro zostaje posłem z ziemi samborskiej do pierw
szego autonomicznego Sejmu Krajowego w Galicji; po 
kilku miesiącach składa mandat. 
W październiku ślub córki. 

1865 
Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Lwo
wa i zostaje powołany do grona członków Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 

1867 
Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry Ostatnia 
wola. 
Umiera brat Henryk. 

1876 
15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie. Zwłoki 
zostają złożone w grobach rodzinnych w Rudkach. 



PRASZCZĘTA - rózga; iść na praszczęta - narazić się 

na baty. 

SUPLIKA - prośba; suplikant - wnoszący prośbę. 

KRAJCZY - niegdyś urzędnik dworski, do którego 
należało krajanie potraw, później tytuł. 

BEATUS, QUI TENET - (łac.) szczęśliwy, kto trzyma, 
tj. posiadający. 

REGRES - tu: odwrót, odwołanie . 

KOPERCZAKI - umizgi, zaloty. 

PIENIAĆ - pozywać przed sąd. 

SKROIŁ KURTĘ - poturbował, pobił. 

BASY - tu: cięgi, razy. 

NA WOŁOWEJ PISAŁ SKÓRZE - spisywał długą, 
obszerną opowieść, tu: skargi apelacyjne. 

SEKATURY - dokuczliwości, prześladowania. 

ALTERNATA - przemiana, zmiana . 

INTERCYZA - majątkowa umowa przedślubna. 

TANTNA - zamożna, dostatnia. 
NEMO SAPIENS NISI PATIENS - (łac . ) ten tylko 

mądry, kto cierpliwy. 

SOBIE UDRĘ ŁYKA - skorzystam coś przy okazji. 

INWITACJA - zaproszenie. 

CIENKUSZ, ZIELENIAK - młode, kiepskie wino . 
SKREWIĆ - zawieść oczekiwania, nie spisać się. 

REQUIESCAT IN PACE - (łac . ) niech spoczywa 
w pokoju. 

HRECZKOSIEJ - pogardliwa nazwa ziemianina 
gospodarującego na wsi. 

NEQUAM - (łac.) nicpoń, łobuz. 

CIURY - w dawnym wojsku służba rycerza, tu: 
pachołkowie. 

Z MAŃKI - z lewej ręki, tu: podstępem. 

BO DO CZUBKÓW ODWIEŹĆ KAŻĘ - do szpitala 
wariatów. W dawnych czasach szpitale dla 
obłąkanych były pod opieką zakonników 
w mniszych kapturach, których czubek wystawał 
nad głowę. 

TYTLE - litery. 

HEBES - głupiec, zakuty łeb. 
ĆWIK - spryciarz. 

GROCHOWIANKA - wieniec z grochowin, którym 
obdarzano (zamiast wieńcem ślubnym) kobietę 
odrzuconą jako kandydatka na żonę . 

NA DZIALE - na kopcu granicznym. 

ZDYWIDUJE - podzieli na kawałki, rozsieka. 

MASZ WIĘC BYKA ZA JENDYKA (indyka) - oddaję 

z nawiązką . 

ROZTRUCHAN - wielki kielich, bogato zdobiony. 

PAJUK - (z pers.) posłaniec, tu: pokojowiec dworski, 
członek straży magnata, towarzyszący mu 
w czasie jazdy powozem. 

PODSTOLINA 
jestem tnuogą wskroś przejęta -
W oczach ciemno - serce bije 
jak cię Cześnik tu odkryje!. .. 
jak rywala pozna w tobie!. .. 

PODSTOLINA 
Pożegnanie dla Cześnika: 
Kłaniaj mu się bardzo grzecznie, 
Powiedz oraz, jak mq duszę 
Zbyt boleśnie żal przenika, 
Że się tak z nim rozstać muszę -
Niech porywczo mnie nie gani . .. 

PAPKIN 
Banialuki, moja pani, 
Tych ode mnie nie ·usłyszy. 

Próba - akt I, scena 5. 

Próba - akt III, scena 6. 
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