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CL.

Debiutował w 1989 r. w Teatrze im_ W. Horzycy w Toruniu (jednoaktówki A. Fredry i „Zo łnierz

Królowej Madagaskaru" J_ Tuwima - r. 1990, nagrodzony na XVll Opolskich Konfrontacjach Teatralnych w r.1991) _Ogólnopolski

l,J.1

rozgłos przyniosła mu zrealizowana w Teatrze Współczesnym we Wrodawiu w r. 1993 w formule nowoczesnego misterium

~

„Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka (Grand Prix na XIX Opolskich Konfrontacjach

U

Teatralnych w roku 199'1), powtórzona rok

później w warszawskim Teatrze Dramatycznym. Tam też zaprezentował swoje kolejne

Q::.'.

słynne inscenizacje: „Wyprawy krzyżowe" Mirona Białoszewskiego i „ Ptaszka zielonopiórego" Carlo Gozziego_ W roku 1996 objął

,.._

dyrekcję artystyczną Teatru Rozmaitości w Warszawie. „Historia o miłosiernej czyli testament psa " Ariano Suassuny (nagrodzona

I~

~

na VIII Międzynarodowym Fe stiwa lu Teatralnym KONTAKT w Toruniu w r_ 1998), „Skóra węża" Slobodana Snajdera - te inscenizacje propanowa! widzom „najszy bszego teatru w mieście"_ Po odejściu z Rozmaitości Cieplak związał się z warszawskim
Teatrem Powszechnym, gdzie zrealizował m.in. „Wesołe kumoszki z Windsoru" (2000, Złoty Yorick na IV Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku w tym samym roku) i „Króla Leara" (2001) Shakespeare ' a, a w r_ 2005 „Stomkowy kapelusz" Labiche' a za to ostatnie przedstawienie otrzymał przyznawaną dorocznie przez miesięcznik TEATR nagrodę im_ Konrada Swinarskiego.
Ponadto wspólpracował z Teatrem Studio w Warszawie - „Kubuś P." wg AA Milne ' a (1999, nagroda Feliksa Warszawskiego w
r_ 2000), Teatrem Narodowym - „Narty Ojca Świętego" J_ Pilcha (200'1), Teatrem Lalek Guliwer w Warszawie - „A melka , bóbr i
król na dachu " T. Dorsta (2005). po raz kolejny z Teatrem Współczesnym we Wrodawiu - „Historia Jakuba" wg

s_ Wyspiańskiego

(2001, nagroda dziennikarzy na XXVI Opolskich Konfrontacjach Teatralnych w r. 2001). „Księga Hioba" (200'/)_ Piotr Cieplak
jest laureatem Paszportu Tygodnika „Pol ityka" w dziedzinie teatru w roku 2001 za „konsekwentne opowiadanie w teatrze o
solidarności, współczuciu i budowaniu przez cztowieka własnej tożsamości"

.._ Undergroundowy zespół wyrosły z tradycji punka i muzyki industrialnej. Powstał na początku lat 80-tych_ W 1992 r. ustalił się
ostateczny sktad grupy. Tworzą go: Paweł Czepułkowski, Jacek Tuńczyk Fedorowicz, Micha! Litwa Litwiniec oraz w szerszym
skta dzie: Artur Gaja Krawczyk, Krzysztof Koń Konieczny, Piotr Blusmen Jankowski_ W latach 80-tych. Kormorany występowały
na happeningach Pomarańczowej Alternatywy, grały na wernisażach malarzy grupy Luksus, towarzyszyły performerom z Light
Open Society i alternatywnemu teatrowi Klinika Lalek. Zespół realizował industrialną strategię opanowywania dźwiękiem
„szarych stref" wielkiego miasta. Grywał w wieży ciśnień, przepompowni ścieków, na uczelniach i ulicy, w halach fabrycznych,
1-

tunelu nad Odrą, czy na dachu wieżowca. Zaprezentowat się na wielu festiwalach, m.in.: Audio Visual Experimental Festiwal
' w Holandii (1990, 1991). Festiwalu Energia Sztuki w Żarnowcu (1993 , 199'1), WROFestiwal - Biennale Sztuki Nowych Mediów
(1995), Jazz Blues Fusion Festival w Zabrzu (2000), Festival u Altern ativa Praha (2002) . Jako przedstawiciele kultury polskiej dwa
razy reprezentowali nasz kraj na Expo, w Sewilli i Wrodawiu. Grywali koncerty w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stowenii, Holandii . W 1993 roku Piotr Cieplak poprosił ich o napisanie muzyki do przedstawienia „Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pańskim" Mikotaja z Wilkowiecka we wrodawskim Teatrze Współczesnym. Spektakl okazał się wielkim sukcesem i Kormorany na

Scenograf, absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i scenografii w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. ~

Deb iutował w roku

1982 w Teatrze

Współczesnym w Szczecinie scenografią do „Ca liguli" Camusa w reżyserii

Posiada w swoim dorobku ok. 100 realizacji teatralnych i telewizyjnych_

Wspólpracował z czotówką polskich reżyserów, przy- ~

got_owywał oprawy scenograficzn_e do inscenizacj_i Mikola1a Grab_owskiego, Macieja Prusa , Jerzego Jarockiego, Pawła Miśkie-

wteza, Krystyny Meissner, Eugeniusza Konna. Na1chętnie1 prac uie z Rudolfem Zioło -wspólnie zrealizowali m.in_: „Małego

Sołoguba

Słowa~kiego

state zagościły w spektaklach reżyserowanych przez Cieplaka: „Ptaszek Zielonopióry" Carlo Gozziego, „Skóra węża" Slobodana

Bogdana Cioska_ ;;t..

„Republi kę marzeń_"

biesa"_
w Teatrze im . J.
_w Krakowie (199'1),
Schulza (198:). 'Sen nocy letniej"
Shakespeare a (1992), „Kstęzntezkę Turandot GozZ1ego (1999) w Starym Teatrze w Krakowie, „Ba lladynę Słowackiego (199'1)
w Teatrze Ludowym w Krakowie, „Psie serce" Bułhakowa (1987). „Wujaszka Wanię" Czechowa (1989), „ Onych" W itkacego (1991
- nagroda za scenograńę na XVIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych w r.1993) w Teatrze Powszechnym w Warszawie,

O
•

t:=:
t-4

::::S

Snajdera, „Wyprawy krzyżowe" Mirona Białoszewskiego, „Historia o miłosiernej czyli testament psa " Ariano Suassuny, „Historia
Jakuba" wg StanisławaWyspiańskiego, „Hotel pod Aniołem", „Król Lear" Shakespeare · a. Z Teatrem Montownia przygotowali
m.in.plenerowy spektakl „Historyja o Raju Utraconym" oraz „Historię o narodzeniu Jezusa Chrystusa na dworcu Centralnym".
Z Teatrem Powszechnym „ Wes oty mi kumoszkami z Windsoru" w reżyserii Piotra Cieplaka zdobyli Zlotego Yoricka 2000, nagrodę
za najlepszą premierę szekspirowską sezonu . Rok wcześniej Yorick przypadł im za „Koriolana" w reżyserii Jacka Głomba w
Teatrze Dramatycznym im . H.Modrzejewskiej w Legnicy. Ich przygoda z filmem również zakończyła się sukcesem. w 2003 roku
stworzyli muzykę do ńlmu „Warszawa", który na festiwalu w Gdyni olrzymat ~tówną na~rodę. Ostatnie teatralne projekty zespotu

„Woyzecka" Buch nera w Teatrze Wybrzeze w Gdańsku (nagroda teatralna Wojewody Gd3ńskiego za rok 1995) oraz z Piotrem

Kormorany to „Portowa Opowieść" w Teatrze Dramatycznym im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, „Narty Ojca Świętego" w Teatrze

Cieplakiem. Ich wspólne realizacje tom.i n.: „Kubuś P.", „Historia Jakuba", „Hotel Pod Ani otem", „Księga Hioba", „Narty Ojca

Narodowym w Warszawie oraz „Amelka, bóbr i król na dachu" w Teatrze Lalek Guliwer w Warszawie, oba spektakle ponownie
w reżyserii Piotra Cieplaka.

Świętego", „Stomkowy kapelusz", „A melka, bóbr i król na dachu".
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ludowe
tak mniej więcej każą myśleć o sposobie życia autora „Zemsty". Jakoś chętnie wymieniamy ów arystokratyczny tytuł wraz z nazwiskiem
nasześo największego komediopisarza; piszących
hrabiów mieliśmy ostatecznie niewielu. Sam Aleksander hr. Fredro - tak podpisywał się jako autor i
tak figurował na afiszach teatralnych - przywiązywał
dużą waśę do swego grafostwa. Może dlatego, że
byto stosunkowo świeże: nie urodził się arystokratą
i w pałacu zamieszkał dopiero wtedy, gdy go sobie
wybudował. Jego ojciec, Jacek Fredro, zaliczał się
do średniej szlachty, dziedzicznym hrabią został
dopiero pod koniec życia, w roku 1822. Godność
tę więc, co tu kryć, kupił od Austriaków, którzy
podobnymi faworami ochoczo handlowali. Skoro mu
jednak na tytule zależało, to od kogo inneśo miałby
śO kupić, jeśli przez całe prawie życie byt poddanym
jego cesarskiej mości? Że zaś potomków wychowywał na patriotów, dowodów mamy aż nadto.

wyobrażenia

Równie z rytmu, jak z oręża

Kied y Napoleon po wygranych kampaniach przeciwko trze m zaborcom wkroc zył na tereny Polski, dwaj
starsi bracia poety, Maksym il ian i Seweryn, wstąpili
do wojska Księstwa Warszawskiego i obaj wykazali
się dzielnością. W roku 1809 mieszkańcy Galicji
witają zwycięskie od dzi ały księcia Józefa Poniatowskieśo, a uniesiony powszechnym entuzjazmem
przywdziewa mundur trzeci z synów pana Fredry,
Aleksander. Mickiewicz stwierdził, że miał „jedną
wiosnę
w życiu". Aleksander Fredro taką
wiosnę p rz eżył bez wątpienia właśnie wtedy, kiedy
„wsko czył w wojnę jak młody sarniuk na kwiecistą
łąkę". W porównaniu z późniejszymi p rzeży ciami
miesiące te wydały mu się jednym pasmem triumfów. Samą służbę wspomina jednak jako dość
uciążliwą, zwłaszcza wtedy, gdy przydzielono go
do sądu wojskowego• i kazano odczytywać wyroki
skazańcom - zajęcie w sam raz dla siedemnastoletnieśo porucznika. Jeśli zaś Mi ckiew icz został
piewc ą wyp rawy na M o skwę, to Fredro, jej uczestnik, w swoim pamiętniku „Trzy po tr zy" dat zwięzły,
ale wymowny obraz odwrotu, który autor „Pana
Tadeusza" pominął, nie chcąc przecież o pisywać
pochodu upiorów. Mróz i głód dziesiątko wały W ielką
Armię, której nie pokonal i Kozacy; co więcej, n iszczyły

ludzkie od ruchy, zmieniając żołnierzy w walczące
o życie bestie. Obok tego jednak Fredro widział
bohaterstwo bezimiennych saperów francuskich,
którzy dwukrotnie naprawiali most przez Berezynę
i umożliwiając przejście pięćdziesięciu tysiącom
kolegów, prawie wszyscy zginęli. W Wilnie, gdzie
dostał się do niewoli, nie było, jak wspomina, zaspy, z
której by nie wystawała noga albo ręka w mundurze,
a zeszt yw niałe trupy opierano po prostu o ścianę,
dla zabawy wtykając im to kij w dłoń, to znowu patyk
w zęby. Ale i w tej dantejskiej scenerii znalazł Fredro
ludzi, którzy mu pomogli, pisze wręcz, że było ich
dużo. Z niewoli zresztą uciekł, po długiej wędrówce
przeszedł granicę w chłopskim przebraniu i powrócił do rodzinnego domu. Tego wszystkiego było
mu najwyraźniej mało, że zaś nie miał nawet dwudziestu lat, podążył znowu za Cesarzem, by przejść cały
szlak bojowy od Saksonii do Paryża. Oprócz zatargów
z Sasami, którzy „w łyżce wody byliby ich wszystkich utopili", oraz bójek o kwaterę i nocleg z innymi
napoleońskimi wiarusami, czekały go prawdziwe
walki, na czele z bitwą narodów pod Lipskiem, gdzie
podczas odwrotu przez Elsterę powtórzyła się sytuacja znad Berezyny. Od tego czasu nienawidził wszelkiego tłoku.
Napoleon wyjechał na Elbę, kapitan Fredro wrócił
do rodzinnego domu. Odtąd już nie wojował, szanse
zrywów niepodległościowych oceniał sceptycznie,
choć powstańcami listopadowymi byli jego młodsi
bracia, Edward i Henryk. Nie oznaczałe to jednak
końca działalności politycznej, przeciwnie, Aleksander wyrósł na jedną z czołowych postaci ówczesnej Galicji, zasiadając - podobnie jak ojciec,
a także bracia - w Sejmie Stanowym. Zajmował
się sprawami Ossolineum, zabiegał o budowę kolei
żelaznej. Zaangażował się również w czasie Wiosny
Ludów, co naraziło go na proces o zdradę stanu.
Wypowiadając się bowiem bardzo krytycznie o austriac kiej biurokracji, określił ją mianem „diabła w stosowanym kapeluszu". Publiczne używanie metafor
jest zawsze sprawą ryzykowną, a „życzliwi" do nieśli
gdzie trzeba, iż odnosiło się to do sameśo najjaśniejsześo pana. Groziła za to kara, jeśli nie śmierci,
to przyna1jmniej twierdzy, co aż tak bardzo się nie
różniło, g dyż nie była to owa poczciwa Austria,
jaką z sen ty mentem wspominają Krakusy; dla niepokornych m iała swoje Szpilberśi i Kufsztejny. Sytu-

ację poety pogarszał fakt, że jego pierworodny
syn Jan Aleksander wziął udział w powstaniu
węśierskim, a po jego upadku tułał się, powtarzając
poniekąd ojcowską epopeję. Na szczęście dzięki
ówczesnemu namiestnikowi hr. Gołuchowskiemu
sprawę załagodzono.
Piękne

dobra w każdym w z!lędzie

Mało

który z naszych pisarzy tak wiele uwagi
poświęca pieniądzom. Bohatera pierwszej wybitnej
komedii Fredry określa samo nazwisko: Geldhab,
a więc ten, który ma pieniądze. W ostatniej, jaką
;i apisał przed zamilknięciem, „Dożywociu", pieniądz
jest wręcz śłównym bohaterem. „Zemsta" kończy się
wprawdzie Bogiem, ale zaczyna kwestią, ile majątku
ma Podstolina. Zanim też Bóg „rękę poda", zwaśnione
strony muszą ustalić kwestie pieniężne: „Nie - ja z
mego te zapłacę".
Skąd się to wzięło, nietrudno zgadnąć. Stary pan
Fredro ziemi miał co prawda sporo, ale mało urodzajnej, bo głównie w Bieszczadach. Niejako więc z
konieczności stał się pionierem przemysłu, eksploatując tamtejsze złoża rudy żelaza. Brał też w
dzierżawę majątki teścia, zarządzał także rozległymi
jarosławskimi

(to właśnie pod Jarosławiem, w Surochowie, nasz poeta przyszedł na świat) dobrami
Czartoryskich. Enerśiczny i śospodarny, dorobił się w
końcu na tyle, żeby móc przenieść się w pobliże śali
cyjskiej stolicy: kup ił miasteczko Rudki pod Lwowem
wraz z dworem w Beńkowej Wiszni. Majątek był
zadłużony, i nie można powiedzieć, by liczne sześc iu synów, trzy córki - potomstwo Jacka Fredry
opływało w dostatki. Aleksander jako młody oficer
często określał swoją sytuację materialną epitetem
„goły". Kiedy w drezdeńskiej oberży jego służący
wdał się w bójkę z personelem, dowództwo poleciło
sprawę załaśodzić. Co ja mogę dać temu oberżyście?
- martwił się kapitan Fredro - Chyba buzi z jednej
i drug iej strony ... Zna wartość pieniędzy ten, komu
ich cią51 le brakuje. Bracia Fredrowie byli więc na
ogól o szcz ę dni i odziedziczyli po ojcu talenty ekonomiczne; naśladowali go też, traktując małżeństwo
jako środek do powiększenia fortuny. Żenili się z
rozsądku, a o żonie najstarszego, Maksymiliana, Rosjance, mówiono wręcz „tak szpetna, że męża znaleźć
nie mośła". Poza tym dość istotnym mankamentem
Praskowia Gołowin miała jednak same zalety, była

zamożna

i inteligentna, w dodatku przeszła na katoli-

groż ących

wynarodowi eniem, dzieci ni e posytała .
Byt więc i Aleksander Fredro samoukiem, ale kiedy

nie stawiał wszakże pisar za poza obrębem całego
nurtu. Przecież nikt nie wyrzuca z romantyzmu Mus-

w y jątek: historię jego ożenku nazwać można nawet

pisze, że autorem został bez żadnego przygotowania,
nie należy mu wierzyć . Braki edukacyjne uzupełniał

romantyczną . Wybranka, Zofia z Jabłonowskich , była

lekturą

w kilku językach , a jego twórczość sceniczną

seta, a jego komedie różnią się od liryki czy „Spo wiedzi dziecięcia wieku". Ta sama sprawa z Gogolem.
Jasne, że Fredro różni s i ę od innych wybitnych

bowiem nieszczęśliwie zamężna za hrabią Skarbkiem. Nim więc zakochani unieważnili ten związek

mocno wspierała i teoria, i praktyka . Wiedział, co się
wystawia na świecie i w Polsce, blisko współpracował

romantyków, bo oni wszyscy są różni: Słowacki ,
Mickiewicz, Byron, Puszkin, Gribojedow, Heine,

i uwieńczyli ślubem nowy, musiało minąć dz i esięć

z teatrem lwowskim, zapraszał do domu jego aktorów.
Była to ważna placówka polskości , nieustannie

Hoffmann, Balzac, Stendhal... Co jednak ich łączy,

sto trzydzieści lat temu właśnie „Zemstą za mur
graniczny" rozpoczynał dz i ałalność poznański Teatr

zagrożona zamknięciem,

to na pewno poczucie humoru . Zastanawiam się, jakie
też komedie musiałby pisać Fredro, ż eby zasłużyć

Polski, a recenzent pisał o „ typach, które nas krwią i
duchem wiążą do siebie".

się

sobie u naszych profesorów na miano romantyka .
Chyba nieśmieszne? Rzeczywiście , tym oczekiwa -

cyzm i u Polaków zyskała sobie lepszą opinię niż mąż.
W kwestii matrymonialnej Aleksander stanowił jakby

lat. Rodziny sprzeciwiały się małżeństwu; zwłaszcza
dla których, pomijając względy reli-

Jabłonowscy,

gijne i obyczajowe, oznaczało po prostu mezalians.
Podejrzewali, że tyleż urok, co posag ukochanej
zachęcił Fredrę do ż e niaczki. Ten cierpiał, myślał
ponoć o samobójstwie; Maksymilian chcąc

mu wybić
chimerę z głowy, próbował go swatać z krewną

jako że powstała właśnie
ową patriotyczną wiosną roku 1809. Fredro odnosił
do swego pisarstwa równie serio jak do gospo-

darki w Beńkowej Wiszni . I jako autor z prawdzi wego zdarzenia źle odbierał każdą naganę, bardziej

niom nie sprostał.

się nią przejmując, niż ciesząc pochwałami ,

Nie ma dnia bez sprzeczki, zwady
Omawiając sztukę klasyka narodowego nie wypada
może pisać o sobie, jakże lu jednak nie pisać,
kiedy sztuka jest po prostu częścią mojego życia .
Urodziłem się o parę kilometrów od zamku w
Odrzykoniu, miejsca, które natchnęło poetę do
napisania „Zemsty". Żona wniosła mu w posagu
połowę tego zamku, wówczas jeszcze nie całkiem
zrujnowanego, i tam natrafił na historię kłótni panów
Firleja i Skotnickiego, po latach istotnie zakończonej
skoligaceniem obu rodów. W Krośnie tradycje
fredrowskie były bardzo żywe , w ruinach więc
odrzykońskich, ulubionym celu pieszych wycieczek,
jako pięcioletnie dziecko poznałem dzieje Rejenta i
Cześnika; ojciec zaś, który tego ostatniego grał niegdyś w amatorskim przedstawieniu, syi;iał w domu
cytatami z „Zemsty". Kiedy więc mówię wierszem
Fredry, to tak, jakbym oddychał.
Autor bynajmniej nie strzepywał z pióra swoich
komedii, wiele nad nimi pracował; wiemy, że ostateczny kształt „Zemsty" różni się od pierwotnego
planu. Początkowo chciał więc Fredro napisać sztukę
historyczną, osadzić akcję dokładnie w czasie: w
1677 roku, a postacie nazwać następująco: Cześnik
miał być Baronem, Rejent - Kiełbikiem , Podstolina Panią Rublową, a Papkin - Papkiewiczem. Późniejszy
Papkin, nawiasem mówiąc, nie spodobał się w
Warszawie rosyjskiej cenzurze, która widziała w nim
drwinę z „panującej narodowości" i kazała prze mianować na Papkę. Dzisiaj na szczęście „Zemsta"
jest taka jaka jest, a miejsce i czas jej akcji próbowali
ustalić badacze, za punkt wyjścia biorąc już to
położenie Zakroczymia, którego starostą byt ojciec

własnej żony, panną Jelizawietą Buturlin. Kochanek

których
mu nie szczędzono. Sam mów i ł, że gdyby „Geldhab"

dowiódł jednak stałości uczuć, że zaś umiał połączyć

padł

przyjemne z pożytecznym i przy okazji poprawił
towarzyską i mająt kową , o to trudno

zre s ztą w końcu i chociaż później powrócił do pisa nia, nic już za życia nie ogłosił. Za przyczynę uważano

doprawdy mieć preten sje. Tym bardziej, że bez
wiana Zofii nie mielibyśmy pewnie „ Zemsty" ...

głosy krytyczne, skądinąd zrozumiałe - powstanie

pozycję

w Warszawie, pewnie by rzucił pióro. Rzucił je

upadło, żałoba narodowa, a lu pan Fredro wyjeżdża z

nowymi komedyjkami . Najdotkliwszą jednak napaść

Aby udać, trzeba sztuki
Pokutuje do dziś stereotyp Fredry bawiącego się
piórem tylko z pańskiej fantazji, traktującego to
zajęc i e jako dalszy ciąg swawolnej ułańskiej twórczości. Tymczasem Fredrowie nie uważali p isania
za coś wstydliwego, tak jak nie uważał go ich rzekomy przodek, senator Andrzej Maksymilian Fredro.
Aleksander chętnie brat motta z jego maksym i
„Zemsta" też takowe posiada. Matka poety, Marianna
z Dembińskich była z kolei - tym razem prawdziwą
- wnuczką barokowej poetki Elżbiety Drużbackiej,
i w ogóle można, je ś li chodzi o uzdolnienia pisarskie w tej rodzinie, mówić o dziedziczeniu. Przecież
i syn wielkiego Aleksandra, Jan Aleksander, pisywał
popularne w swoim czasie komedie. Brat zaś Maksymilian, ukształtowany przez dwór Czartoryskich w
Puławach , sekretarz głośnego Towarzystwa Iksów,
był w sprawach literatury przewodnikiem Aleksandra, nim ten nabrał pewności siebie. Za jego to
namową młodszy brat wydał drukiem swoje pierwsze komedie. A jak przystało na synów pana Jacka,
obaj sumiennie wyliczali, ile trzeba będzie wyłożyć
pieniędzy i ile cała impreza przyniesie zysku.
Szlachta małopolska zadowalała się na ogół
wykształceniem domowym, do szkół niemieckich,

z amieścił

znacznie później poznański „Tygodnik
Literacki" (łza się w oku kręci: poznański, literacki
i jeszcze tygodnik!). Ktokolwiek spłod z ił ów paszk-

wil, był bez wątpienia świntuchem : odmówił wszel kiej wartośc i komediom Fredry, wypomniał autorowi
młodzieńcz e obscena i to łącznie z tytułem: "Piczomira", a nawet oskarżył go, że dobrymi obiadkami
kupuje przychylność recenzentów. Chyba jednak
nie tylko krytyka była powodem zamilknięcia. Mógł
ostatecznie pisarz zwątpić , czy po wspaniałym wzlocie na początku lat trzydziestych ( „Ś l uby Panieńskie",
„Pan Jowialski", „ Zemsta " i „Dożywocie") napisze
cokolwiek lepszego. Mickiewicz przecież też praktycznie zamilkł, i to po napisaniu „historii szlacheckiej", której porównanie z „ Zemstą" samo się nasuwa.
To, że „Pan Tadeusz " i „Zemsta" powstały mniej
więcej w tym samym<czasie, nie jest przypadkiem.
Oba utwory żegnały pewi en świat i przenosiły go w
sferę mitu.
Piszący

o literaturze są zgodni: Fredro do roman tyzmu nie należy, pozostał romantyzmowi obcy,
był pogrobowcem oświecenia .. . ttepe itede. Dosyć
dziwią

tak stanowcze oceny. Fredro pisał komedie, a
ten gatunek był w romantyzmie właściwie skazany na
pełnienie funkcji ironicznej czy sceptycznej antytezy,

Klary, już to postać lorda Pembrok, rzekomego zna jomego Papkina. Osiągnęli tyle, co Podstolina, szu kająca na Litwie księcia Rodosława, czyli nic. Bo też
wszystko to dziać się mogło w osiemnastym, a mogło
i w dziewiętnastym wieku, skoro autor mówił, że
swoje postaci bierze z życia. Żył zaś jeszcze, kiedy

„Zemsta" może rozgrywać się zawsze i wszędzie,
to znaczy wszędzie w Polsce. Zawsze, a więc i
teraz. Dzięki swojej, że tak powiem, wczesnokapitalistycznej problematyce, inne komedie Fredry sądzi
siaj nader aktualne. Ale to, że na przykład naszym
nowym geldhabom mile pachną tytuły arystokratyczne, niczym specyficznie polskim nie jest. Za to w
perypetiach Cześnika i Rejenta czuje się coś wybitnie rodzimego, na co można się zżymać, ale na co
nic się nie poradzi. Szlachta odeszła w przeszłość,
naród stał się chłopski, ale z ambicjami szlachec kimi, więc to wszystko jakby się upowszechniło . Nie
brakuje nam cześników, rejentów, nie mówiąc już o
papkinach. Puszy się lolo, awanturuje, nic sobie z
prawa nie robi, a już Boga miesza do wszystkiego . ..
Oczywiście w życiu publicznym, ale skąd przybyli ci,
co w nim biorą udział? Przecież nie z Księżyca. Boy

widział u Fredry „mate świństwa drobnych ludzi" i
miał rację, ale pisał to w polemice z Kucharskim, który
chciał

w Cześniku i Rejencie widzieć olbrzymów.

Miał więc rację , ale nie do końca, bo obaj antagoniści ,

istotnie śmieszni i mali, nie są takimi zawsze: mają i
oni swoje momenty wielkości . Nawet len paskudny
Rejent dzielnie stanie do walki, choć gdyby do niej
doszło, chyba by go Cześnik rozpłatał. Tacy pewnie
wszyscy jesteśmy, na co dzień - szkoda gadać, ale

czasem bywamy i wielcy, i bohaterscy. I czasem
z tego rzeczywiście wychodzi; nie anioły z

coś

nieba przecież tę Polskę robiły, traciły i odzyskiwały,
tylko żywi ludzie. Tacy jak bohaterowie „Zemsty";
toteż niepodobna przypuścić, żeby ich autor choć

odrobinę nie lubił. Śmiejąc się więc, bądźmy dla nich
trochę wyrozumiali, bo jak Io na ogół w komediach,
śmiejemy się .. .

z kogo? Ano tak, z samych siebie.

Jerzy Czech

A więc było tak. Dwóch szlachciców sąsiadów darło ze sobą koty; jeden
na złość drugiemu postanowił naprawić mur. Posłał po murarza; w trakcie
roboty drugi szlachcic murarza spędził i poturbował; pierwszy odmówił mu
zapłaty i wyszturchał go za drzwi . Później dwaj szlachcice się pogodzili,
pożenili dzieci i wy prawili huczne wesele. A murarz? Historia nic już
o murarzu nie wspomina . Cóż za głupstwo! - powie ktoś . Nie takie głupstwo,
szanowny panie. Bo niech pan posłucha . Murarz rniat dzieci (,,m i eć możecie,
tacy młodzi ", jak słusznie powiada Rejent); te dz ieci miały znów synów,
których posłano do szkoty, i dz isiaj te wnuki skromnego murarza to jest po
trosze dzisiejsza rodząca się Polska, to jest - publiczność teatralna . I jak tu
żądać, aby te wnuki poturbowanego murarza patrzyły na jaśnie wielmożne
figle pana Cze ś nika z tym samym rzewnym sentymentem, z jakim np.
patrzał na nie karmazyn Stanisław Tarnowski!

Jeżeli

Tarnows ki (który wielbił Fredrę niemal bez zastrzeżeń , ale
w ocenie fredrowskieg o świa t a „znał proporcje, rnocium panie"), chara kteryzując (1876) dwóch bohaterów „ Zemsty", powiadał, że gdyby mieli
stanowisko i siły po temu, Cześnik, „urażony, podniósłby rokosz jak Zebrzydowski o kamienicę ", a Rejent „jak Radziejowski wyniósłby się chyłkiem
i sprowadziłby Szwedów" - to prof. Kucharski pisze ni mniej ni więcej , że
„Polska urosła z takich dwu sit i wartości: z połysku stali w ręku takich
rębaczy jak Raptus iewicz i z nieugiętej , żelaznej woli , skupionej w mózgu
takich bajecznych głowaczy jak Milczek" . To się nazywa podbijać bębenka!
Skoro już tak daleko sięgać, sądzę, że z większym podobieństwe m do
prawdy, można by powiedzieć , że Polska upadła przez takich cie mnych
warchołów jak Cześnik, który jak byt konfederatem barskim, tak samo m ó~t
być konfederatem targowic kim, i przez takich sobków, krętaczy i pien iaczy
jak Rejent, którego „bajeczna głowa " objawia się głównie rutyną w dostarczaniu fałszy w ych świadków („ nie brak świadków na tym świecie" artystycznie ten wiersz jest cudem nad cudy, ale czy nie przechodził nas
zimn y dreszcz, kiedy go w y mawiał stary Rapacki?); stawem, upadła przez
zapóź nie nie się w tępej i zmurszałej szlachetczyźnie .

Mam wrażenie, że hrabia Fredro, bywały EuropejC:zyk, z pobłażliwą ironią
patrzy na pańskość tego brata szlachcica z wiechciami w butach, jakich
jeszcze tylu widział dokoła sieb ie. Zapewne jest ten Cześnik czymś
dostojniejszym od Rejenta, choćby dlatego, że Cześn i k pit, bit się i tracił, gdy
tamten krzątał się i ciułał; ale ciemny, bez ogłady, 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 pow ierza Cześnik Papkinowi,
głupcowi i mocno szubrawej figurze. I w tym jest wyborna pointa:
ten Cześnik jest poniekąd pasożytem w dornu Klary i ma tam swojego
podpasożyta Papkina; bufon ma swego bufona. I cały ten mur graniczny,
o który Cześnik się tak sroży, nie jest nawet jego . ..

A Rejent niewolący syna do związków z Podstoliną, której przeszłość
ni e jest dlań tajemnicą; Rejent wciąż z Bogiem na ustach, żyjący obłudą,
chciwstwern i nienawiścią? Wszyscy go pamiętają, gdy wygłasza obleśnie
owo: „ Cnota, synu jest budowa - jest to ziarno, które sieje .." lub gdy
w swej rozkosznej kwiecistym barokiem retoryce dziękuje lafiryndz ie,
która z „arcywielkiej łaski " raczy „syna jego dzielić łoże" ... Zaiste, obraz
„uczciwego obyczaju , szczęścia i cnoty domowej" ... Zauważmy nawiasem,
że chci wość , złość i próż n ość oślepiły Rejenta tak, że ten kauzyperda pod pis ał n a j głu p sz ą w św ieci e umowę (owe sto tysięcy) , która omal go nie
zru jno wała. I to jest rys ;znakomity!

Bo dla nowoczesnego wid za jest w „Zemści e" pewna walka między treścią
a fo r mą . Wszystko, co się tam dz ieje, je st wła ściwie dość ponure i brzydkie;
skąd w ię c ta rado ś ć, jaką p ulsuje rytm wie rsz a? Może stąd, że sztuka ta była
pocz ęta w najszczę ś li wszym okresie życ ia Fredry?
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Zemsta
w Teatrze Polskim w Poznaniu
25 września 1875 otwarcie pierwszego sezonu stałe1 sceny Teatru Polskiego. W roli Cześnika - Józef. Rychter,
Rejenta Milczka -Józef Nawarski, Papkina - Karol Doroszyński.
26 kwietnia 1891 Obsada: Mieczysław Skirmunt (Cześnik), Władysław Kos1ńsk1 (Wa daw). gościnnie Artur Siemaszko (Papkin)
20 września 189'+ Obsada: Józef Sosnowski {Wacław), Karol Królikowski {Cześnik), Marceli Trapszo (Papkin)
l stycznia
31 stycrnia 1897
8 maja Karol Adwentowicz w roli Wacława
9 listopada 1898
18 patd:riernika 1899
2'+ paidziernika Edmund Rygier w rol i Cześnika
18 grudnia 1900
3 lutego 1901
25 kwietnia 191'+ Bolesław Leszczyńsk i gościnnie w roli Cześnika
16-20,2'+ września
16 października 1927 Obsada: Stanisław Bryliński (Cześnik), Janina B1es1adecka (Klara), Bolesław Szczurk1ew1cz
(Milczek), Marian Godlewski (Wacław), N una Młodz1e1owska (Podstolina), Zygmunt Noskowski (Papkin), Franciszek Ryli ( Dyndalsk1) , Tadeusz Kostrzeńsk1 ( Śm1galsk1), Jerzy Kordowski
(Perełka), Maksymilian Piotrowski, Zb1gn1ew Szczerbowski (Mularze).
Reżyseria : Bolesław Szczurkiewicz.

l'ł grudnia 1927 30- lecie pracy aktorskiej Franciszka Rylla . Jubilat w roli Dyndalskiego

3 maja
21 października 1928 Maksymil ian Piotrowski w roll Dyndalsk1ego
17 marca 193'+ 30 - lecie pracy aktorskiej Maksym11!ana Piotrowskiego. Jubilat wystąpił w roli Milczka. Obok:
Marian Bogusławski (Cześnik), Zońa K1śl1nzanka (Klara), Michał Pluc1ńsk1 (Wacław), Jadwiga
Sachnowska (Podstolina), Kazimierz Szubert (Papkin), Zygmunt Noskowski ( Dyndalsk1),
Kazimierz Przystański , Wo1c1ech Rolicz (Mularze). Reżyseria: Helena Arkawin.
19 marca 193'+ uroczyste przedstawienie w dniu imienin marszałka Józefa P1łsudsk1ego
3 maja 193'+ przedstawienie dla uczczenia rocznicy Konslytuq1 3 Ma1a
2'ł lutego 1951 Jubileusz 75-lecia Teatru Polskiego w Poznaniu. Obsada: Kazimierz Wichniarz (Cześnik), Maria

Życzkowska, Hanna Bedryńska (Klara), Jerzy Kordowski (Milczek), Adam Hanuszk1ew1cz

(Wa daw), Jan in a Jabłonowska, Stanisława Mazarekówna (Podstolina), Zygmunt Z intel
(Papkin), Zygmunt Noskowski {Dyndalsk1), Igo Łuczak (Śmiga Iski). Łuqan Rabski , Eugeniusz
Kolarski (Mularze). Reżyseria: Jerzy Zefalski.
Jesień 1951 Obsada : January Krawczyk (Cześnik), Wanda Niemczycka (Klara), Józef Skw1erczyńsk1

(Rejent), Sławomir Misiurew1cz (Wacław), Halina Bielawska (Pod stolina) , Wtodz1m1erz
Dobrzański (Papkin), Bolesław Rosiński (Dyndalsk1), Mariusz Nowakowski (Perełka), Zb1gn1ew

Graczyk (Murarz). Reżyseria: Stefan Orzechowski.
21marca1963 Obsada: Włodzimierz Saar {Cześnik), Wanda Elb1ńska (Klara), Henryk Machalica (Milczek),
Edmund Pielryk (Wacław), Kaz1m1era Nogaiówna (Podstolina) , Marian Pogasz (Papkin), Jerzy
Kordowski (Dynda Iski) Adam Bilski (Śm1galsk1), Bogumił Zatoński (Perełka) , Cezary Kussyk,
S tanisław Poks (Mularze) . Reżyseria: Jan Perz.

16 września 1972 Obsada: Stefan Czyżewski (Cześnik), Rajmund Jakubowicz (Re1entl, Marzena Trybała (Klara),
Janusz Rewiński (Wacław), Kaz1m1era Nogajówna (Podstolina), Tomasz Grochoczyńsk1
(Papkin ), Włodzimierz Kłopock i ( Dyndalsk1), Stefan Drewicz (Śmigalsk1), Józef Zembrzuski
(Perełka), Janusz Greber (Mularz), Piotr Wypart {Mularz) Reżyseria: Roman Kordziński.

16 maja 1991 Obsada: Mariusz Puchalski (Cześnik), Małgorzata Mielcarek (Klara), Wojciech S1edleck1
(Milczek), Włodzim ie rz Mielcarek (Wacław), Irena Lipczyńska (Podstolina), Piotr Zawadzki
(Papkin), Józef Jachowicz (Dyndalski). P101r Szulc ( Śm1galsk1). Mateusz Kostrzyński (Perełka) ,
Janusz Grzelak, Janusz Stolarski (Mularze) Inscenizacja i reżyseria: Conrad Drzewiecki.
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