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O SPEKTAKLU 
„Jeśli nie chcesz mojej1 zguby, krokodyla daj mi luby" to 

najczęściej cytowany dwuwiersz z „Zemsty" najchętniej 
grywanej komedii hrabiego Aleksandra Fredry. 

„Zemsta" to od pokoleń także żelazna pozycja w kanonie 
lektur polskiej szkoły. Nie bez powodu to utwór znakomicie 
napisany, odwołujący się do sarmackiej przeszłości, wciąż 
jeszcze żywej w obyczajowości współczesnych Polaków. 

A1eksander Fredro herbu Bończa (1793-1876) oficer armii 
napoleońskiej, za bohaterstwo odznaczony Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari 1 najwyższym francusk ~m odznaczeniem 
Krzyżem Legii Honorowej, członek loży masońskiej, działacz 
polityczny i społeczny. Już w wieku 25 lat napisał swą 
pierwszą komedię „ Pana Geldhaba" -wciąż chętnie grywaną. 
Jego dorobek jest imponujący. Chętnie przyrównuje się go 
do francuskiego Moliera. O ile jednak Molier był wyrazicielem 
etosu mieszczaństwa z jego zaletami i wadami to Fredro jest 
nieodrodnym synem Polski szlacheckiej, piewcą jej tradycji 
i kultu staropolskiego obyczaju. Ale nie bezkrytycznym. 
Wyśmiewa także przywary polskiej szlachty, czego wyrazisty 
przykład znajdujemy właśnie w „Zemście". 

Warto przypomnieć, że w komediach Aleksandra Fredry 
grali wszyscy wybitni aktorzy XIX i XX wieku, żeby wymienić 
takie nazwiska, jak: Bolesław i Jerzy Leszczyńscy, Antoni 
Hoffman, Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Mieczysława 

Ćwiklińska. Do historii teatru przeszła rola Anieli 
w wykonaniu Heleny Modrzejewskiej i latki kreowana przez 
Ludwika Solskiego. Dwukrotnie przenoszono „Zemstę" na 
duży ekran. Ostatnio zrobił to Andrzej Wajda obsadzając 
Janusza Gajosa w roli Cześnika, a Romana Polańskiego w roli 
Papkina. 

Ireneusz KASKI EWICZ -reżyser spektaklu 
Ireneusz Kaskiewicz to 

przede wszystkim wszech
stronny aktor. Ma na koncie 
170 ról teatralnych, kilkanaście 
filmowych i telewizyjnych -
w tym rola główna w serialu 
TVP „Pan na Żuławach". Ze 
swoim ciepłym basem znako
micie radzi sobie także z rolami 
wymagającymi niemałych 

umiejętności wokalnych. Nie
zapomniany Tewje Mleczarz 
w musicalu „Skrzypek na da
chu" wystawianym w słupskim 
teatrze. 

Przez wiele lat był starszym 
wykładowcą na Wydziale 

Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wciąż 
pozostaje niestrudzonym wychowawcą młodej generacji 
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artystów. Laureat wielu nagród i wyróżnień zawodowych, 
m.in. „Srebrnego Pierścienia" za osiągnięcia w sztuce 
aktorskiej. Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Niedawno obchodził jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. 

Swoje doświadczenie reżyserskie zdobywał asystując 
takim twórcom, jak m.in. J. Grzegorzewski, J. Gruza, F. Falk, 
P. Łazarkiewicz. 

„Zemsta" w jego reżyserii to spektakl lekki, żywy, wiernie 
choć nieco przewrotnie oddający ducha twórczości naszego 
genialnego komediopisarza. To druga po komedii „Okno na 
parlament", Ray'a Cooney'a realizacj1a I. Kaskiewicza 
w Nowym lieatrze. 

Sądząc po nieustającym sukcesie „Okna na parlament", 
możemy również w „Zemście" spodziewać się 

brawurowego aktorstwa i znakomitej zabawy. 

Anna BOBROWSKA-EKIERT-scenografia 
Ma na koncie współpracę 

z Łódzkim Teatrem Wielkim (m. 
in. przy realizacji „Don Pasqua
le", „Czarodziejskiego fletu", 
„Księżniczki Czardasza", „Zam
ku na Czorsztynie") a także ze 
scenami dramatycznymi 
i muzycznym wielu teatrów 
w Polsce. Jest w jej artystycznym 
życiorysie epizod telewizyjny, 
związana etatowo w latach 
1984-1992 z łódzkim Ośrodkiem 
TV projektowała oprawę spek
takli teatralnych, teledysków 
i artystycznych programów 
cyklicznych. 

Z Nowym Teatrem współ

pracuje od chwili jego reaktywowania w 2004 r. Po „Skrzypku 
na dachu", „Projekcie Sofokles", „Betlejem Polskim", „Tes
tosteronie", „Obronie Sokratesa", „Szalonych nożyczkach" 
„Zemsta" jest jej kolejną realizacją. 

Leszek MATECKI 
kompozytor 

Gitarzysta, kompozytor i aran
żer. Słupska publiczność mogła już 

usłyszeć jego muzykę w spektaklu 
„Sceny miłosne dla dorosłych" 
w reż. Alberta Osika. 

Jako muzyk studyjny brał 
udział w nagraniach kilkudziesię
ciu płyt z różnymi wykonawcami, 
także do muzyki filmowej. Jest 
producentem wielu płyt m.in. 
z muzyką dla dzieci. 
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