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10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH NALEŻY OBEJRZEĆ „ZEMSTĘ": 

Bo ... 
„Zt:mstę" na polskich scenach obejrzało , nie kilka, nie kilkaset tysi<,:cy widzów, ale ich ilość idzie w miliony. 

Bo ... 
Utwór ukazuje „charaktery narodowe" P laków ... w szczegól ności wady, ale możemy mieć do nich dy tans. 

Bo ... 
D obrle by było , abyśmy mogli odna l eźć się we wspólnocie śm iechu, której patronem 1est hrabia Aleksander. 

Bo ... 
D ramat jest niewyczerpanym źródłem „skrzydlatych słów" - powiedzeń, sentenqi, które trafnie 
i z olbrzymim dowcipem komentują nasze żvcie. 

Bo ... 
D zi.;;ki „Zemście'' można doświ adczyć mistrzostwa w posługiwaniu się polszczyzną 
- to wbrew pozorom nieczęs te z1awisko. 

Bo ... 
Jest to jeden z tych utworów, które mogą w1·wołać ru mieniec wstydu, bo nic tak bliskiego człowiekow i 1ak chęć zysku. 

Bo ... 
Powinno być kilka dziel, które znać powinni śmy wszyscy, by łatwiej rozpoznawać rzeczywistość. 

Bo ... 
Jest naprawJ~ śmieszna, a śmiech lagodzi obyczaje. 

Bo ... 
Reżyseruj e Anna Augustynowicz i na pewno będzie to „Zemsta" niepodobna do innych. 

Bo ... 
„Zemsta" naj lepiej smakuje . . . w teatrze. 



Zenon Butkieuicz 

KLUCZE DO ZEMSTY 

Cześnik i Rejent wciąż nie chcą zejść ze 

sceny. Od czasu, kiedy wszedł na nią zamaszystym 

krok.iem imć Raptusiewicz, a po cichu, niepostrze

żenie, wsunął się palestrant Milczek minęło ponad 

175 lat. I zawsze występują w tej kolejności wpierw 

Cześnik, potem Rejent, nie odwrotnie. Biegły we 

władaniu paragrafami ustępuje miejsca mocnemu 

w szabli, choć w gębie mocni są obaj: jeden cichuteń

ko, pod nosem, drugi nie rzadko głosem tubalnym. 

M11r gmniCZ!!J· .. T rztrb na m11rze! 

Trzech 11ybiję, a m11r zbnrzę, 

Zburz~ Z!1iszcz~ aż do zie1JJi! 

- wykrzykuje Cześnik, 

Każefy k.Nlak spie11iężyn1y 

- odgraża się i cieszy się z awantury Rejent. 

Postacie - symbole polskiej zwady, pol

skiego charakteru, polskiego pieniactwa, a równo

cześnie zanurzone głęboko w po! k.ie j tradycji, da

rzone sporym sentymentem za pokoleniem dziel

nych Sarmatów, kontuszowych panów. Pamiętać 

bowiem trzeba, że dla pokolenia Aleksandra Frc-

dry konfederacja barska, której wspomnieniem są 

sio a Cześnika, nazywającego swą karabelę „panią 

barską' ', była elementem żr,i.rej tradycji - pamięci 

o zrywie narodowym, który miał uwolnić Rzecz

pospolitą od protektoratu Rosji . 

W czasach, kiedy Zemsta pojawiała się 

na scenie teatru, funkcja reżysera nie była jeszcze 

znana. Kształt postaciom nadawali sami akto

rzy. Skoro dla Fredy Ztnufa działa się w nieodle

głej przeszłości, to i d la teatralnych wykonawców 

przedstawienia, równic oczywiste było, że może 

nie występują w komedii współczesnej, ale pokazu

ją postaci z niedawnej epoki. 

17 lutego 1834 roku teatr lwowsk.i byl oso

bami róŻf1ego Sfa!lll llitz!Jlim1it zape/niOf!J - donosiła pra

sa - co ;est doll'odem smaku p11bliez!1oici nasZ!J 1je; za1111io

llJOJ1ia 11111/1/'0mch orygjnafl!Jch. Przed takim audytorium 

pojawili się pierwsi wykonawcy rÓI Cześnika i Rejen

ta. Musieli oni mieć przed oczyma, czerpiąc może 

z tradycji rodzinnej, karmazynów XVII I-wiecznych 

i stroniących od bitki „rejentów" - urz\'.dników Polski 

szlacheckiej. Obaj aktorzy - filary ówczesnej sceny 

lwowskiej byli zaprzyjażnieni z autorem, co p zwala 

snuć domysły, iż postacie te powsta ły nie bez związ

ku z osobami pierwszych odtwórców.Jan Nepomu

cen Nowakowski był postury słusznej, twarz jego 



zdobił sarmacki, siwy wąs, obrazu dopełniał głos 

- głęboki baryton. Takąż też i postać zbudował na 

scenie - polskiego karmazyna, por)'WCzego, gwał

townego, a jednocześnie wzbudzającego sympatię . 

' italis Smochowski jawił się w dużej micrze jako 

j go przeciwieństwo. Akcentował chytrość i obłudę 

swej postaci, ale prz. pomoc ś rodków aktorskich, 

rezygnując z powszechnie wówczas używanych ze

wnętrznych atrybutów, jak np. ruda peruka. 

Role te obaj wykonawcy grali przez lat 

30. W tradycji Ze1nsfJ', co wrwodziło si<;: z obyczaju 

teatralnego, podobnych długo.letnich vcykonawców 

ról, nie tylko zresztą tej komedii, spotkamy wielu. 

W polskim teatrze II polowy XIX wieku, a i począt-

ków następnego stulecia wykształcił się typ aktora 

zwanego f redro111czykiem, który w swym repertuarze 

miał po kilka postaci z komedii hrabiego Aleksandra 

(a w swoim kufrze także i kostiumy do tych ról). 

znanie rolą Cześnika zaskarbił sobie 

Józef Rychter. Nie miał on takich warunków ze

wnętrznych jak Nowakowski: J1Jzrosl 11ie1J1ielki, f1varz. 



chuda - pisano, ale za to oczy ży1 i f?ystre. Jego 

Cześnik, ruchli' y, popędliwy, ze staroszlachecką 

fantazją, na scenie ciskał gromy gniewu, ale tak że 

umiał się śmiać do rozpuku , nasyca ł swego boha

tera pogodą ducha. Z kolei pańskoś ci postaci Cze

śnika przydali inni słynni akrorzy, ojciec i syn Bo

lesław i Jerzy Leszczyńscy. Ich Raptusiewicz, to 

nie był zaś ciankowv, choć pełen rozmachu szlach

ciura. z śnicy Leszcz)'ńskich, a szczególnie Je

rzego tO byli wielcy panowie, wręcz magn aci. Wy

konawców tej roli łączył wspólny koncept: stara li 

się być śmieszni, komediowi, ale nie przekraczając 

pewnych granic, nie tworząc na scenie karykatury 

tępego pieniacza. 

Większa ska la odcieni towarzyszyła kre

ac jom Rejenta. Wielkim i s ł ynnym wykonawcą tej 

postaci był Wincenty Rapacki. Prekursor drobia

zgowej charakteryzac ji w polskim teatrze w roli 

tej wy tępowa ł bl isko 60 lat. Milczek Rapackiego 

o ponurym uśmiechu była ro: 11-) Joka ch11da poitai 

z n kami, /elrin Jterrz.aly P'Z!Z. kinzenie ż11pana ( . .) albo 

W!lln'a/y nr za pas fliskim, 11kradkou;>111 ruchem. Ale gdy 
11:y1z!y 11a świat/o! orma/11ie u·idzjalo się o/J rgi i szpoi!J 

zarazt"'· Grywano Rejenta jako tęgi ego głowacza, 

pobożnego, acz nie obłudnika , po s tać daleką od 

molierowskie o Tartuffe'a. Wszak pojawiał y si ę na 



scenie i dość skra1ne interpretacje. O roli Józefa 

Węgrzyna pisano, i ż jest to groźny drapi żnik, 

kt ' r )' kryje pod nab żnośc i ą swoje cechy, by ni

CZ)' ffi j astrząb dopaść ofiary i zatopić w niej swe 

S7. pony. 

Ztt!IS/o to wszak nic tylko ro le dwóch an

tagoni stów. Nie mniej atrakcyjną teatralnie posta

cią jes t Józef Papkin - polskie wcielenie żołn ierza 

samochwała. W/ pierwszych latach grywania Zemsty 

nadawano tej po taci dość p łask i, farsowy wymiar. 

Najczęściej był ro wpół pi1any i b łaznujący osob 

nik. Pierwszą bardziej pogłębioną kreac ję Papkina 

stworzy! na krakowskiej scenie Feliks Benda (brat 

Heleny Modrzeje\\"skicj) . Była to figura dworaka 

obdarzonego przesadną ga lante rią , skłonnego do 

kłams tw, lecz pokazana z umj ar.em i dyskrecj ą. 

Również i Pod~tolina stanowiła sz ansę na rolę bo

gatą w różne odcienie kobiecości . Długi czas po 

wierzano j ą aktorkom, któ re wiekiem bli :i: ze był y 

Cze ' ni kowi, niż nies tarej wdowie, który to sposób 

obecności na scenie zdaje s i ę dominować na scenie 

w latach póżn iej szych . Mistrzyni stylu komediowe

go sceny warszawskiej Aleksand ra Liid e zagra ł a 

Pods tolin ę dopiero wtedir, gdy jej zgrabna kibi ć na

brała rubenso,vskich zaokrągleń . W jej interpretacji 

była to postać damy z wielkiego świata . \Y./ K rako-



wie uroczą, w stylu damy z epoki stanisławowskiej, 

Podstoliną była, zawsze pii;:knie prezentująca się 

na scenic, lecz także wówczas już nie najmłodsza 

Konstancja Bednarzewska. Przekroczywszy 

znacznie pięćdziesiąt lat, rolę tę zagrała inna mi

strzyni postaci komediowych, nazwana przez Boya 

Podstoliną JJJ 11egliŻf1 - Mieczysława Ćwiklińska, 
której to Hannę, jak pisano, tyleż pociągały walory 

pieniężne, co i chęć przygód miłosnych. 

W teatrze XIX i początkach XX wie

ku kluczy do Zemsty szukano przede wszystkim 

w kreacjach aktorskich. Sposób, w który powsta

wały spektakle rzadko mógł przynieść świadom ie 

skomponowane efekty artystyczne. Syntezy, które 

TOZJVija/a krytyka, szh sobie, a /eafr rządzi! się przy

padkami. it micliinry przedstawimia, klóre roZ!"!Jalolry 

lttna/ d1vórh pie1wia.rtkó111 natury polski'!f, tak jak nie i!Jlo 

prz.emla»·itnia , któT? 1111 u·ialol!J iwiadomit li' opozycji 

d»•a typy sz!acbedeit - palestm11ta i zjunianina - pisał 

Jerzy Kreczmar. 

Wraz z wkroczeniem na teren teatru 

reżysera w sprecyzowanej funkcji kreatora przed

stawienia - nastąpiła zasadnicza zmiana. Od lat 

dwudziestych ubiegłego stulecia możemy notować 

nie tylko kolejne kreacje aktorskie, ale odmienne 

interpretacje reżyserskie i scenograficzne korne-



19 3, T. Polski w \'(.'llt$Z:lv..,c, ru... ~llllTUCn. De1mck, k'Cn. .m Pok,1oka.; 
T:idcusz Lomotli (P>plcin). Ann> S<tuuk 00.tobn>) 

d ii Fredry. Przestały już wystarczać jako sceneria: 

malowany ho yzont - „okolica polska", dom z 

htngrina i mur z Fawla, jak miało to miejsce przy 

inscenizac ji we Lwowie w 1905 roku. 

Juliusz Osterwa, nie tylko wybitny ak

tor, ale i wnikliwy insceni zator, bodaj jako pierwszy 

podją ł próbę wykreowania własnej wizj i scenicz

nej komedii. W 1923 roku widowisko rozpoczął od 

pantomimicznej sceny powrotu domowników Cze

śnika z księdze rfl po porannej mszy. Inscenizacja 

podkreślała staropolskość obrczaju, świata i ludzi 

z utworu Fredry. Zgromadziła także „brylantową 

obsadę". Sam Osterwa grał Wacława, Rejentem był 

Rapacki, Cześnikiem, rakże sławny z wielu wyko

nań tej roli, Mieczysław Frenkiel, Papkinem zaś 

Ludwik Solski. Jako Murarz I pojawił się Stefan 

Jaracz. 

Kilka lat później ówże Jaracz objął kie

rownicrwo Teatru Ateneum ulokowanego na robot

niczym Powiślu. Na początek swej dyrekcji dał wła

śnie prem ierę Ze111sry w iście rewolucyjnym k ztałcie . 

ajpierw scenografia. To JUŻ nie były malowane tła, 

czy elementy dekoracji „pożyczane" z innych insce

nizacji . Iwo Gall zbudowa ł dwa światy : wystylizo

waną rokokowo- klasycystyczną przestrzeń Cześnika 

i surową, kubistycznie wręcz skomponowaną część 

zamku zajmo,vaną przez Rejenta. Kontrast podkre

ślały ek presjonistyczne potrakt wane światł a: od ja

skrawo malinowego po zgni łoz ielone z izb Rejenta 

czyni ł y i ście piek ielne czelu ście.\ ' takiejże , mefisto

fel icznej konwencji prowadził rolę Jaracz. Jego nied1 

si~ dzitft wola nieba przypominało egz rcyzmy. Z ca

łej p staci promieniO\vał fa ł sz, jadowita nienawiść 

do świata, podkreślana wybuchami szatań ki go 

chichotu. Szokiem dla przyz :vyczaj ń widzów były 

również kostiumy. Krojem przypomina ł y strój staro

polski, ale byłr szyte z grube o płótna, zdobienia zaś 

na nich namalowano! Kontusze mia ł y bufiaste ręka

wy, obaj protagon i ści u pasa nosili bajecznych roz

miarów karabele, raczej wielkie zabawki, niż groźną 

broń . Aktorzy w tak niezwykłym dla nich kostiumie 

inaczej też traktowali wiersz, mówil i szybko, z ma ło 

wyraźną, jak na ów czas, dykcyjną starannością, ła

mali f)'tm wiersza. Parodia, s:zppka, arltkinada - woła

no. Dla jednych to samo określenie mogło stanowić 

komplement, d la innych obelgę. Spektakl miał po

wodzenie u publiczności, a ostry kryzys polityczny 

roku 1930 sprawił, że swary fredrowskich bohat ·rów 

nabierały c eh a.l uzji do rzecz r i s tości . Finał z we

zwaniem do zgody, był entuzjastyczni oklas kiwany 

przez pub l iczność , która podejmowa ł a ten okrz)•k, 

czyniąc jego adresatem rządzących krajem. 



Okres międzywo1enny przyniósł wie

le rozpraw fredrologicznych wśród których du~ y 

rozgłos wzbudziły rewizje Boya. Najpierw napisał 

on, u progu II Rzeczpospolitej, recenzję Zmuty, 
przedstawiając przebieg akcji z punktu widzenia 

Murarza: lvlurarz mia! dzieci> te dzieci mialy Z?JÓ111 synó11i, 

któo·ch posiano do szkoły, i dzjsia; te 111n11ki skrommgo 

11111ra"Zfl to j u t po trosze p11blicZ!'ość teatm/11a. I kontynu

ował: A 1111111/ei r?Ji:nta i cześnika - Zf1pytarie. ( . .) Gra;ą 

doskonale IJ' brydŻf1, nie op11szrZf1Ją Żfldll)•cl; IJ1'ścigów, ale 

w tealrz.e /Jylil(JJrJ. rzadko. W późniejszych Obrach1mka'h 

Jredro111skich przeprowadził błyskotliwą analizę stanu 

majątkowego Cześnika wykazując, że że ruje on na 

majątku swej synowicy, że w istocie, obaj z Rejen

tem, nie są dawnymi Karmazynami, a ledwie Ho

łyszami. Tej dość rewolucy1nej tezy nie podiąl teatr 

międzywojenny. lnterpretacia, u której podstaw le

żały wywody autora Slóll'ek, była dzi ełem Bohdana 

Korzeniewskiego na scenie Teatru Narodowego 

dopiero w 1953 roku. Nieco wczdniej, w Poznaniu, 

scenograf Jan Kosiński zaproponował w izji;: kon

fliktu dwó ch mocno zubożałych szlachciców w sce-

wnętrzami. Jan Kurnakowicz - Cześnik też nie 

kojarzył się z t ypem dawnego Sarmaty. Bli ż sza mu 

była rnczej tradycja plebejska, było w nim po trochu 

safanduły i pieniacza. Rejent Kazimierza Opaliń

skiego nie miał w sobie nic z demoniz mu Jaracza, 

czy obleśności figury Węgrzyna. Była to postać 

mocno chodząca po ziemi, załatwiaiąca interesa, 

ciułająca grosz do grosza. Nowe akcenty znala zły 

si ę w rol ach Podst0liny i Papkina. Znacznie młod

sza względem tradycji grywania tej roli, Ewa Bo

nacka, czarowała wdzię ki em i urodą, z pewnością 

można było uwierzyć, że trudno \ acl awowi bę

dzie znów nie ulec jej pokusom. Natomiast Jacek 

Woszczerowicz, jako pierwSZ)' z wykonawców roli 

Papkina, nadał swej postaci nie t )•łko rysy komicz

ne, ale połączył je z nutą t ragizmu bohatera , który 

cierpi nie mogąc SW)rch aspiracji, zbyt w ysokich jak 

na możJi, o ści, z aspokoić. Sp~ktakl musiał wzbu

dzić dyskusje. Chwalono reżys era , krytykowano 

aktorów, których role nie do stawały do d awnych 

kreacji. \\lano zauważyć, że insceni zacja w Teatrze 

N arodowym w roku 1953 mogła być nasycona ide-

nerii walącego się zamku, gdzie miast dachu, cz ę ść ologią epoki socrealizmu, a tak się nie stało. Była, 

stropu pokryta była słomianą strzechą. \Y/ spekta- w częśc i przynajmniej, opow i e ś cią o świeci e , który 

klu warszawskim zamek tak że przedstawiał s i ę jako odsz edł, skurcz ył s i ę do rozmiarów prz ykurze>ne-

smętna ruina z nader skromnie umeblowanymi go obrazka z przeszłoś ci. Korzen iewski, na pod-

19') • T. i'olski w W•rsDwi<, rri. Andro:j L>p1cki, 
~cenuArałU I .uq;a h u oo~u: Dimc:I Olbr)'Cłu;b (Ci ruk) 
1 \I: bi,„ ~uchruk<N-$lu (D) nd>lsk1) 



stawie te) insccn izacji, w częściowo i n nej obsadzie, 

nakręcił wkr ' tce film, w którym Podstoliną był a 

pierwsza amantka po.lskiego kina tego czasu - Da

nuta Szaflarska, zaś jako Klara zadebiutowa ta na 

ekranie Beata Tyszkiewicz. Film również akcen

cował groteskowość konfliktu spauperyzO\ anych 

współwłaścicieli zamku, co wyrazi .'cie podkreślała 

sceneria. 

Korzeniewski w \X';\n;zawie nawiąz} >1al 

do mi~dz1·wojenn cj interpretacji Boya, natomiast 

Józef Gruda w swym szczecińskim przedstawie-· 

niu (1960 r.) nawiązał do spektaklu z teatru Jaracza. 

(Mamy prawo przypuszczać, znając biografię arty

sty, że widzi ał on warszawską inscenizaqę). W re

alizacji wspierał go młody scenograf, wywodzący 

się z teatru lalek, Adam Kilian. Zamach 11a .Fredrę 

krzyczeli oburzeni. Zamach, ale 11da11y - odpowiadali 

zwolennicy spektaklu. „Zemsta" 1~'0/na od pedan/yZfJJll 

i rodza;ou'Ości, trochę dell'arte, bardzo kiikielko1n1 i szop

ko11'd - re lacjonował Jan Kott. Budowane dekoracje 

zostały zastąpione malowanymi płótnami-kulisa

mi. Drzwi, okna, dachy, wszystko było namalo

wane w konwencji naiwno-bajkowej. Prawą stro

nę - Cześnika, zdobił namalowany herb - głowa 

byka, stronę Rejenta zdobiła głowa lisa . Postacie, 

wchodząc na scenę, zamierały w bezruchu, by za 

chwilę tworzyć efekt ożywionego gobelinu, postaci 

z ruchomej szopki. Charakteryzacja twarzy przypo 

minała główki z teatru pacynek: czuby na głowach 

protagonistów, ufiokowana p nad miarę Podsto

lina, nadnaturalne wąsy panów zwisające niczym 

konopne wiechcie. Niesamowity i śmieszny wy

gląd postac i nasuwał jeszcze skojarzenia polskich 

kontuszowców 7. japońskimi samurajami. Zemsta 

szczecińska była przede wszystkim teatralną zaba

wą ukazującą w d~ele Fredry potencjał śmiechu, 

bowiem odnotowywano znakomite reakcje u

bliczności. Kilka lat później Jerzy Krasowski we 

Wrocławiu zainscenizował Fredrę niczym obrazek 

z pamiętników księdza Kitowicza, pełen szczegó

łów obyczajowych, ruchu, efektownych, filmowych 

wręcz scen, jak choćh; bó jka przy murze. Znów 

obaj włodarze zamku stali s ię , dzięki inscenizatoro

wi, posiadaczami sporej fortuny o czym świadczy ł y 

liczne zastępy pachołków w służbie swych panów. 

Jednak intencją inscenizatora br io raczej ukazanie 

drapieżności, brutalności , wręcz zdziczenia dawnej 

szlachty w dochodzeniu swoich racji. Spowodowa

ło to jednak zatracenie walorów komediowych, co 

wnikliwie analizował Konstanty Puzyna. 

W 1970 roku na scenę wkroczrła kolej

na 'słynna para ak to rów Jan Świderski i Gustaw 

Holoubek. Insceni zacja w · tołecznym Teatrze 

Dramatycznym na po,vrót s tała pod znakiem ak

tors twa. a scenie zbudowano teatralny za mek 

rozdzielo ny rozpadającym s ię mur m. Bohaterów 

charakteryzowa ły .ich siedziby: uporządkowana, 

świadcząca o zam iłowa niu do wygodnego życia 

izba Cześnika i ponura, wręcz obskurna izba Rejen

ta, nasuwaj ąca skojarzenia, 7.c czerpie on przyjem

ność z dręczenia i siebie i innych. Świderski , akcor, 

o którr m mówiono, iż jest ostatnim, co na scenie 

tak komusz nosi , nawiąZ)'Wa ł do tradycji Lesz

czyńs kiego , którego widział na scenic. Holoubek 

(zarazem reżyser spek taklu) był Rejentem napraw

dę groźnym , mściwym , a jednocześnie bystrym 

w dziele , sprawnym prawnikiem. W te) Zemkie 

speł ni ł się w dużej micrze postulat, aby obie głów

ne posracie komedii komponowaly s ię w spójny wi

zerunek stanu szl acheck iego utrwalonego piórem 

fredry. I nscenizacja zyskała opinię kanonicznego 

odczytania Fredry we współczesnym teatrze. 

Z apewne na przekór tej demonstracyj

nie okazywanej ufności autorowi swoją wizję ko

medii zbudował, także w Warszawie, w 1978 roku 

Zygmunt Hiibner. Umieśc ił spektakl na malej 

scenie Teatru Pow zechnego, w której miejsca dla 

widzów amfiteatralnie otaczają miejsce gry. Odstą-
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pił od klasycznie r zumianych dekoracji: żadnych 

murów, żadnych drzwi. Scenografia Jana Banu

chy ograniczała się do ściśle fu nkcjonalnych re

kwizytów. Natomiast w tej pustce sceny pysz niły 

się epokowe kostiumy. Spektakl został rozegrany 

w konwencji teatralnej próby, opierał si~ w dużej 

mierze na im.vencji aktorów, pomysłach sytuacyj

nych szukanych w drodze improwizaqi. Hubner 

odromantycznił parę kochanków, parę b~m·ai6w, któ

r)'ch llJ'rz.al takich samych, Jak i szanoumi rodzici' - pisał 

recenzent. Korzystając z konwencji kabaretowej , 

reżyser nie skąpił nawiązań do współczesności: na

dętych przemówień , celebry, której tak wiele było 

w czasach polski gierkowskiej. Spektakl kończyło 

nie tyle has.Io zgody i uścisk dłoni , co przyjacielski 

pocałunek w usta Cześnika i Rejenta (w tych ro

lach Bronisław Pawlik i Władysław Kowalski) 

- niczym pocałunek komunistycznych dygnitarzy 

- rytuał znany z telewizyjnych relacji. Spektak l 

pozostał jeszcze pamiętny brawurowym Papki

nem Wojciecha Pszoniaka i ponętną Podstoliną 

Anny Seniuk, która tę rolę , na różnych scenach, 

grywała ponad 10 lat. 

Zem;ta Kazimierza Dejmka z roku 

1983 nie miała w sobie radości hubnerowskiego 

kabaretu. Był to spektakl, w którym na plan pierw-

szy wysunął s i ę Papkin , a le nie błazen, nie samo 

chwał, ale pos tać tragiczna, godna tyl eż uwagi, 

co współczucia. r;eo,,,al JJ•itrzy Ji(jtgo znryśleniom -

przekonywa ł Paweł Konie. Trudno się dziwić , sko 

ro tym n_iepow tarzaln)rm Papkinem był Tadeusz 

Łomnicki. Spek takl nic śmieszył, jakby z trudem 

przywoływał przywary przodków i był po ż.n ą 

rozmową o korzeniach naszej kultury, prowadzoną 

w czasach, kiedy mało komu na co dzień towarzy

szy ł dobry humor.i. optymizm. W ostatniej scenie 

postaci zamiera ł.y w bezruchu - brakło gestu uści

śniętych dłoni. 

Po przełomie roku 1989 Zemsta nie znik

nęła z polskich scen. I nadal, raz sens jej interpre

tacji nadają aktorzy, kiedy indziej inscenizatorzy. 

Mistrz spektakli fredrowskich Andrzej Łapicki 

Zemstę w roku 1998 oparł na wspaniale skompo

nowanej obsadzie. Na scenie Teatru Polskiego 

w Warszawie Cześnikiem był pierwszy zawadiaka 

pol skiego ekranu Daniel Olbrychski, Rejentem 

Ignacy Gogolewski. Zy1vc S1rbro, czl0111itk g11n1a -

pisano o Papkinie Damiana Damięckiego, zaś 

Podstolina Grażyny Barszczewskiej dawa ła do 

zrozumienia, że gotowa jest daleko się posunąć , 

aby urzeczywismić swoje zamiary. W krakowskim 

Teatrze STU (2005 r.) Krzysztof Jasiński także 

ubrał wyk nawców w kos tiumy datujące ak c j ę na 

koniec wicku X ITI . ale ... mur graoiczay „zdobi

ło" całkiem wspó łcze ne rafitti, zaś na ści anach 

widoczne był y emblematy s ł y nnych krakowskich 

klubów piłk ars kich Cracovii i Wisły. Potę żnej 

postury Dariuszowi Gnatowskiemu (Cześnik) 

przeciwstawił zabiedzonego Rejenta (Andrzej 

Róg), ze współczesną śmiałością potraktował też 

wątki erotyc:rnc, dając pole do popisu upozowanej 

na damę z epoki stani sławowskie j Beacie Rybo

tyckiej (Podstolina) i obdarzonej współczesnym 

temperamentem Annie Oberc (Klara). Jednak 

w finale śmiech zamierał, kiedy Rejent odmawiał 

podania reki Cześnikowi . Trudno dziś wie rzyć 

w zgodę - interpretowano za kończenie - tak, jak 

trudno uwierz, ć, że kibice obu klubów mogliby ra

zem pcij ść na piwo. 

Zgoła inaczej zainsceni zowa ł Zem1f~ 

w Teatrze Polskim w Poznaniu Piotr Cieplak. 

Komusze i wąs, zastąpione zostały przez współ

czesne stroje i fryzury. Papkin miast /\rremizy 

dzierży ł kij bejsbolowy. Rejent zeznania mularzy 

spis} al na laptopie. Finał przedstawienia po

dobnie jak w Krakowie kazał wątpić, że postacie, 

powtarzające niczym katarynka słowa o zgodzie, 

zdolne są do rzeczywistego porozumienia. Cień 



nadziei dawał jedynie papierowy samolocik, który 

Papkin w finale posyłał w stronę widowni. Oba 

spektak le odczytywane były także poprzez pry

zmat wydarzeń politycznych roku 2005 i losów 

niedoszłej koalicji rządowej. 

INSCENIZACJE „ZEMSTY'' 
W POLSKICH TEATRACH DRAMATYCZNYCH OD 1945 
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Kamila Paradoivska 

FREDRO 
- ROMANTYK WYKLĘTY 

Problem obecności Fredry w swojej 

epoce byłby zapewne tylko akademickim spo

rem, gdyby nie chodziło o romantyzm. Cstawicz

nie przekonywani chociażby przez Marię Janion 

o doniosłości znaczenia romantyzmu dla polskiej 

kultury zmuszeni jesteśmy spoglądać na Fredrę 

nieco bardziej podejrzliwie. Eros epoki zaborów, 

poetów-wieszczów i „poezji zdolnej skruszyć kaj 

dany" obecny jest w nas chociażby w postaci bun

tu wobec patosu i sztuczności tej postawy. Jednak 

fredrowski śmiech w tym samym czasie, kiedy 

powstawa ł y Dziad)• i Knrdian, kiedy „prymat ducha 

nad rozumem" rozniecał umrsły artystów zawsze 

wydawał s ię trochę nie na miejscu . Spór wokół 

twórczości aurora Ztnuty trwał od początku jego 

drogi pisarskiej, czyli od krytyki jego twórczości 

przez Seweryna Go zczyńsk iego, poprzez teksty 

rehabilitujące, do pełnej akceptacji twórcy n równo 

przez środowisko konse rwatywne (Stanisł aw Tar

nowsk i), pk i postępowe (Tadeusz Boy - Żeleński) . 

„Obrachunki fredrowskie" trwają nadal pomimo 

oczywistego już dziś faktu, że mamy do czynic:ni~ 

z autorem ważnym dla polskiej kultury. 

Z DUCH OŚWIECE IA 

Przeciętnemu uczniowi szkoły średniej 

Fredro czasem „się myli". Niewątpliwie, w pierw

szym kontakcie z jego twórczością bliżej do skoja

rzenia z Niemce~·iczem i Bogusławskim, komedią 

postanislawo' ·ską, czy klasycystyczną, komedią 

z ducha Moliera i Goldoniego. Badacze idą nawet 

dalej - znajdują pros te analogie pomiędzy tema

tami podejmowanymi przez Fredrę w komediach, 

a powstałymi dwadzieścia lat wcześnie) dramatami. 

W posłowiu do jednego z wydań Zemsty Janusz 

Maciejewski wpros t zestawia SJ>aZ!HJ t11od11t Bogu

s ł awskiego z AlrŻ!m i żoną, Samoluba 1emcew1Cza 

z Panem Gtldhabtm, zaś Zemslfł to - upraszczając -

późniejsza wersja komedii Zabłockiego SarmatyZ!"· 
Trudno nie pozostawać pod wrażeniem 

oświeceniowego ducha komediowego szczególnie 

z p wodu czas ·w i realiów, którymi Fredro s \ '0 -

bodnie posługuie się w swoich utworach . Często 

cofa on czas wydarzeń o k ilkadziesiąt lat wobec 

własne) współczesności . Tak dzieje się chociażby 

w przypadku w ydane j w 1835r. Zmuty, która roz-

„ .. _.., 
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grywa się w końcu wieku X II I. Potwierd zają to 

nie tylko rozwiązania fabularne (Cześnik wspomi

na swój udział w konfederacj i barskiej-1768-1772), 

ale przede WSZ)'Stkim kultura, w które1 umieszcza 

swoich bohaterów. Kultura sarmacka "Le111sl) z ca

łym zapleczem językowym, obyczajowością oraz 

systemem zasad jest wyjątkowo bliska Fredrze 

- raczej piewcy tej formacji niż 1ej krytykowi, jak 

stwierdzą późnie 1 1ego przeciwnicy. Mówię o sar

matyzmie jako jednym z filarów szlachetczyzny, 

dworskości, a wreszcie salonÓ\ , gdzie pisarz przede 

wszy tkim rozgrywa s ·oje dramaty. Boy ten mate

ria!, z którego poeta tworzył nazywa wprost: dla 

jednych jest samą Polską, dla dmgich prz!u·aż.11ie kupą 

dumióu1. Ratajczakowa wskazuje 1ednak, że pośród 

odmian komediowych takich jak farsa, która działa 

się w środowisku plebe1skim, czy wodewil zrodzo-

ny „na ulicy", dotykanie środo' iska sz lacheckiego 

wiemy się, że IJ'SZ)'SIM, ro l!Jlo lu'Ón:'{!go w klaIJ'<yZf11ie 

zyskało w komediach autora Zemsty btz. u•ąipitnia 

11a;trn·alszy po11111ik:, . Kilka cech takiego pisarstwa 

": ymienia "hrzanows ki . Podobnie jak u klasyków 

francuskich X V lI i X Il! wieku, których głów

nym przedstawicielem jes t Molier Fredro dążr 

do typizacji postaci ludzkich w •dobywaj ąc z nich 

wszystko, co ma charakter uniwersalny, obiekty i

zuje swój stosunek io postaci i zachowu1e wobec 

nich dystans. Przede \ szys tkim zaś, nie identyfiku

je się z opisywanymi postawami i nie uzewnę t rzni a 

własnego sposobu przcż •wania świata. Dla wielu 

autor Zemsty pozostaje 7.atem klasyk iem, choć czt;: 

ste bywają też wskazania „reali sta", lub 1ak kwituje 

wywód o jego pisarstwie na tle XIX wieku Rataj

czakowa, z literackiego p1111k:.111 widzy11ia 11inl'iadomo klo, 

czyli ko111ediopisarz 

miało jednak charakter nobilitujący. \VOBEC RO f TYZ rn 
Jakiekolwiek wątpliwości budziłoby 

środowisko opisywane przez Fredrę warto zwró- Faklem ;est, że dośi osobliuy !!Jl kaprys /om, 

cić także uwagt;: na formalne cechy jego komedio- który 11a111 ZfSlal lego dm1011ka ś111ierb11JJ ' 11ajbardzjej ponu-

pisarstwa, które według wielu bliskie pozostają rej dobie naszego ŻJ'fia 11arodoU"ego - pi sa ł Boy. „Ponu-

przede wszystkim klasycyzmowi. Kiedy sięgniemy ra doba" przeniosła s ię w przypadku Fredry chyba 

chociażby do podstawowego podręcznika Raszew- przede wszystkim na odbió r i kr)"tykę 1ego twór-

skiego, czyli jego Krótkiej historii teatm polsJeiego do- czości, która mu przez długi czas towarzyszyła , 



i krórej ". końcu przypisuje ię powód zami lkn ięc i a 

rwórcy aż na cz terd z ieśc i lar. To Seweryna o z

c zyń skiego w swoim wierszu Pro me1noria auror Pa11a 

j ou•io/1kiego naz-; ie Minosem, co zaszrzekal u•kitkle 

za rzucając aurorowi Dożywoci{/ przede wszystkim 

ni epolskość, wobec potrzeby jej nazywania i „do

tykania narodow ści". Rzeczywi ści e trudno dopa

trzyć si ę w rwórczośc i Fredry realizacji posru latów 

poezji romanryczne1 skupionych na tcmaryce pa

r rio t yczno-narodowuściowej (co z resz tą pozwol iło 

mu na natychmia · rową obecność w polskim te

atrze). Trudno też szukać porówna ń z istn iej ącą na 

margi nesie wielkiej literarury romantycznej kome

dią. Z apomniane dz i ś nazwiska twórców popular

niej romanryzmie komedii biedermeierowskie) ó

zt:f Korzerriowski, Jan Toma z J a sińs ki, Aleksan

der Ładnowsk i) i ich dramaty s łużące społeczne) 

terapii pozostają jedynie tlcm dla artyzmu Fredry. 

Komediopisarze t.:go okresu prób wali znaleźć pa

naceum na niewolę propagując w swoich tekstach 

zgodę na cichą egzysrenc ji.; ' ~·pełnioną szcz ęściem 

rodz.i nnym, pożytt:czną pra cą, tnale radości, 11itd11żr 

Jtnlllki, rhuilou-e zlo. 
Szczęś liwie · red ro pozbawi 1 swoje dzie

ła dydakrycznego wymiaru (co równi eż sytuuje go 
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poza oświeceniem) nie pozostając jednak zupełnie wi, małżeństwo ... naprawdę kochającej się pary. 

obojętnym na romantyzm.Juliusz Kleiner traktuje Trudno nie przyz nać raqi badaczowi- rzeczywiście 

postaci i wątki zawarte w dramatach Fredry (Ze- Fredro posługuje się swobodnie wątkami i typami 

nJSta i .Ś/J1b)·pamerirkie) g łówn ie jako parodie postaw postaci, aby je w końcu wyśmiać, unieważn ić, czy 

romantycznych. I tak Albin ze .\'/11hó1v ... jest paro- zdemaskować . Trudno jednak nie oprzeć się wraże -
dią łzawego, romantycznego kochanka, zaś drugi 

z bohaterów, Gucio, radosną i Z\\' )Tięską odpo

wiedzią na mickiewiczowskiego Gustawa. „Idea ł 

uczuć" Gustawa i Anieli, sparodiowany w komedii 

jest tdtalem tak za serce chuytqjąf)'lll, że tnógllry sit 11' f)•ch 

knarjach anl)f'On1antycz11)'Ch Z!1 choć romantyk - pisze 

Kleiner. Podobnie parodystyczny wymiar ma cho

ciażby postać Papkina w Ze111icie, która jest kpiną 

zarówno romantycznego kochanka, jak i rycerza. 

Również okoliczności i motywy pojawiające się 

w komediach Fredry mają taki charakter. Ruiny 

zamku, będące scenerią konfliktu Czdnika i Re

jenta są przeniesione z romantyczne) powieści typu 

Walterscotowskiego. I jeśli rw · rcy tacy jak Mickie

wicz umieszczają swoich bohaterów pośród ruin 

zamku i umożliwiają im tam przeżywanie wielkich 

dramatów, o ryle Fredro konstruu1e spór o mur 

w i ście komediowej oprawie. Szcz ytem parodii we

dług Kleinera jest scena finałowa Ze111sty, w której 

Cześnik, jako tradycyjny „tyran" z powieści roman

tyczno-rycerskich nakazuie na z ł ość przeciwniko-

niu, że chodzi mu nie tyle o parodię romantyzmu, 

co sent)·mcntali zmu (Kleiner wskazuje, że Fredro 

posługuje s i ę tymi poięciami wymiennie, o co chy

ba trudno podejrzewać tak świadomego a rtystę) . 

Rzeczywiście, autor Zen1J/)' często próbuje zdyskre

dyrować postawy, w których dominuje sz t uczność, 

czułostkowość i próbuje ie umieszczać w nowym 

kontekście - żywych ludzi, gdzie „temperamenta 

grają". Bliższe polskiemu romantyzmowi jest nato

miast myślenie prz de wszystkim kategoriami pro

blemów polski i narodu. Na)'.vłaściwiej wydaje s ię 

zatem powtórzyć znów za Dobroch ną Ratajczako

wą, że twórczość Fredry pow'!l'taje po prostu »'hf'l'll' 

emigmgi, u·bm11 kra;o1n~ na przekór po1ntaniu, 111i1110 klę

skt~ czy też dopuścić do głosu Boya, któ ry powie, że 

;est to tJJ.'Órra, który szat nad o}CZJZ!ltf. 11ie rozdziera/, bo Oli 

nią i?JI; na;'g,lthie; moŻ!, bo hez!vitdnit. 

Zr_da ! Z~da f 
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Z PARYŻ,\ I GALICJI 

I na koniec - jeszcze jeden, być może 

najważniejszy aspekt tej sprawy, czyli to co dzieje 

się poza literaturą, poza tekstem. Kiedy bowiem, za 

Barbarą Lasocką, prześledzimy dzieje życia pisarza 

nie znajdziemy klasycznej biografii romantycznej. 

Po pierwsze, poznamy przede wszyst

kim historię żołnierza armii napoleońskiej, a po

tem osiadłego w Galicji hrabiego, który angażując 

się w życie społeczne pozostawał jednak z dala od 

doniosłych problemów epoki. Zdecydowanie lep

sza sytuacja w zaborze austriackim, gdzie kultura 

polska miała korzystniejsze możliwości rozwoju 

dawała twórcy jednak inną perspektywę. 

Po drugie, jeśli przyjrzymy się „natchnie

niom i lekturom" poety zauważymy, że w przeci

wieństwie do polskich romantyków nie czyta on 

Goethego i Schillera, a pozostaje przede wszystkim 

pod wpływem teatru francuskiego . Znamienny dla 

późnie1szej twórczości wydaje s ię przede wszyst

kim jego młodzieńczy pobyt w Paryżu, po zakoń

czeniu jednej z kampanii napoleońskich w 1814 

roku. Z listów Fredry wynika, że odwiedza on 

przede wszystkim sceny z lekkim repertuarem, co 

więcej - teatry aktorskie czyli Varietes i Vaudeville. 



Wode1ril, komedia. uprau1ila mi( w za'b":J'enie. Pimnzy 

raz u1idzjaltm lam sko1i'Z.°1rJCh i dosko11a/_Jch artysló11• 

111r:v111ująryfh grą samą 11ojli.-hsze 11ieraz ramoty i 1111tdy 

Io powzją/em przeko11a11ie, ll'Zfl/Ocniont Z czasem, że nie 

ma dzjela dramatyczpego, choi~~ lak 111i.s!rzp1nko prz.epro-

11•adzo11ego i uykońq'flnego, które l;y sie obeszlo bez dalszl'

go rozu·inir.ria i podnitsimia dobrą t,rą aklorón· - pisze 

w 1 60 roku do Luciana Siemińskie o. Z ufanie do 

aktorów i pisanie dla konkretnych typów aktorów 

Fredro realizuje z powodzeniem w teatrze I ow

skim otwartym i przvgotowanym do grnnia reper

tuaru komediowe ~o . 

Rzeczywistość, króra nas otacza chi•ba 

naibardziej wpływa na wybór drogi artystvcrnej . 

Twórcze zaangażowanie uzależn ione jest tabe od 

szeregu innych czynników, a im bardzie j 1est nie

typowe, tym więce j wzbudza emocji. I trudno nie 

przyznać przvnajmniej czę ·ci racji niezastąp ione

mu Boyowi, kr· ry pisał, że lak ;11ż f;y lo pr:z!zflarzo

m, że af;y dokola 11azu·isko Fn!dty sk11pilj sir. u•sz.ystkie 

ll'!Jll'irkszr bania/11ki, ;akit kin!J·kolu·iek kolysaly ufho 

Po/okó11 słodkim dż11 ·irkirn1111011 OJ'ZJ'Slti 
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J. 

O FREDRZE I „ZEMŚCIE" OPINII OGRÓD NIEPLEWIONY 

1835: Seweryn Goszczyński 

Że komcdye Fredra ( .. . ) są nienarodowe, o tern le

piej niż najd łu żs?.a rozpraw:i. przekona odczytanie 

ichże samych. Nazwi ska polskie nie są tym samem, 

co charaktery polskie; kilka osób, kilka scen naro

dowych nie rozle~ barwy narodowej na wiersze 

czterech tomów; pasztet przysłów, bez związku 

z charakterami i z całością dzieła, jest tylko słow

nikiem przysłów; miłosna strona narodu jest to rys 

jego kosmopolityczny - a to jest wła śnie wszystko, 

co ma stanowić polskość komedyi Fredra. Ale cno

ty, wady, śmieszności, charaktery pojedyńcze, fiz y

onomia ogólna, zgoła, cokolwiek tworzy pomniki 

prawdziwie narodowej indywidualności, tego na

próżnobyś tam szukał. 

1876: Stanisław Koźmian 

Komedie i postacie Fredry będąc na wskroś pol

skimi, i to do tego stopnia, że - zdaniem moim -

grane być mogą tylko przez Polaków, nie stworzyły 

w Polsce teatru, który JUŻ przedtem tam istniał, ale 

stworzyły teatr polski, którego nie było. I przed 

Fredrą były komedie, były dramata po polsku pisa

ne i grane, były w ustach osób występujących nawet 

patriotyczne tyrady, ale postacie nie był )' polskie -

były one albo konwencjonalne, albo obce z obcych 

naśladowane . Fredro stawiając na deskach natury 

wyłącznie i na wskroś polskie, dał początek teatro

wi polskiemu, dal mu rację bytu, dał mu byt rze

czywisty. 



1920: Eugeniusz Kucharski 

Ani Cześnik, ani Re1ent nie są „typami" przeszło 

ści, tylko indywidualnymi łud ź. mi. 

Dzięki temu patrząc na prz sz łość prz~z pryzmat 

Zemsty, jesteśmy w stanie doskonale wyróżnić, co 

w tych dwu ludziach położyć należ y na karb ich 

1ednostkowq, indywidualnej natury, a co poczytać 

za rys trwalszy i dz iejowy. Czujemy i uświadamia

my sobie znakomicie, że ten lub ów rys ujemny czy 

dodatni to jest osobista, jednostko\\'a właściwość 

konkretnego człowieka, któremu na imię Milczek 

czy Raptusiewicz, ale poza tym w jednym i drugim 

pozostaje 1akaś reszta, jakaś wartość doniośle1sza, 

która nam mówi nie o tym, co przemijające i zni

kome, ale o tym, co wieczne i żywe w człowieku, 

w narodzie, w dziejach . 

Co to jest za wanośU Jest to tęga s;rnbla Cześnika 

i jeszcze tęższa głowa Re1em a. Wychodząc z przed

stawienia Zemsty, nie możemy si~ oprzeć myśli , że 

jakikolwiek tam sobie osobiście jest Rejem czy Cze

śnik, jacykolwiek tam indr idualnie byli ci ludzie 

w przesz ło śc i , Polska ur sla z takich dwu sił i ar

tośc i: z po ł ysku stali w ręku takich rębaczy jak Rap

tusiewicz i z nieugi ~ tej , żelaznej woli, skupionej 

w mózg u takich ba1ecznych gł owaczy jak Milczek. 

1930: Antoni Słonimski 

Sezon ( . . . ) rozpoczęto Zemstą. Jest to tradycyjny 

ukłon w stronę tzw. \\'ielkiego repertuaru, parę kro

pel wina st rząśniętych z kielicha na cześć bogów. 

Wino dobrej marki, ale nieco już zwietrzałe, zala

tuje dzisia j octem, choć nie do tego stopnia, aby się 

trzeba było krzywić. Jest to chyba najzręczniejsza 

ze sztuk Fredry, a w gładkości wiersza i Pl' zności 

j ęzyka gin ie niejeden posępny zgrzyt społeczny. 



1934: Tadeusz Boy-Żeleński 
Zemsta jest klejnotem 1edvnym w skarbcu kome
di wym szystkich literatur. Topnieję z rozkoszy, 
oglądając ją dobrze graną na scenie. Ale uważać ją 
za wzór „poczciwości, szczęścia i cnoty" to mi się 
wydaje osobliwym nieporozumieniem. Jeszcze 
dziwniejsze wydaje mi się, że ktoś odważa się twier
dzić - i budować na poparcie tego twierdzenia jakże 
sztuczne konstrukcje - że Fredro „chciał tu poka
zać jak pojmuje prawdziwą staropolszczyznę"! A już 

najdziksze, to widzieć w Zemfcie, jak tenże sam ko
mentator - „królewskie blaski przeszłości". Co tu 
jest królewskiego? Królewska jest tu tylko poezja 
Fredry; reszta, to małe świństwa drobnych ludzi. 
( ... ) prof. Kucharski pisze: „Polska urosła z takich 
dwu sił i wartości: z połysku stali w ręku takich rę 

baczy jak Raptusiewicz 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 podo
bieństwem do prawdy można by powiedzieć, że Pol
ska upadła przez takich ciemnych warchołów, jak 
Cześnik, który jak był konfederatem barskim, tak 
samo mógł być konfederatem targowickim, przez 
takich sobków, krętaczy i pieniaczy jak Rejent, któ
rego „bajeczna głowa" objawia się głównie rutyną 
w dostarczaniu fałszywych świadków ( ... ) słowem, 
upadla przez zapóźnienie się w tępej i zmurszałe) 

szlachetczyźnie. 

1949: Jan Kott 

Z Fredrą niełatwa jest sprawa. Że był hrabią -

fraszka; byli czerwoni hrabiowie. Że nie cierpiał 

demokratów - gorzej; ale już na1gorzej, że nawet 

jego na1świetniejsze komedie są tak ograniczone 

klasowo, tak głuche i ślepe na wszystko, co było 

wielką problematyką spo łeczną i narodową w okre

sie miedzy powstaniem listopadowym a Wiosną 

Ludów. Wyobrażam sobie, pk bym się oburzył 

widząc Zemstę z gÓ!lą sto lat temu. Więc ten galicyj

ski magnat - krzyknąłbym - ma nam tylko tyle do 

pokazania?! A co nas obchodzi spór tych dwóch 

obrzydliwych szlachciurów o willę, przepraszam, 

o stary mur? ( . .. ) Dziś na Zemstę trudno się oburzać. 

Ale czy trzeba ją grać? Myślę, że tak, myślę, że mo

żemy z czystym sumieniem śmiać się na komediach 

Fredry, ponieważ świat, który pokazywał, dawno 

zeszedł do grobu, a „ludzkość - jak pięknie pisze 

Marks - radośnie wyzwala się ze swej przeszłości". 

1960: Józef Gruda 

Zunslę należy wystawiać nie od święta i nie codzie

sięć lat jak to robią na ·ze teatry. Powinna być stale 

w „żelaznym repertuarze". Aby młodzież uczy

ła s ię celnej krytyki, zdrowego śmiechu i piękne1 

polszczyzny, dobrego teatru, wielkiej kultury i tra

dycji narodowej. A starzy mogli - powspominać 

przedstawienia z lat swej młodości. ~ie sposób nie 

kochać Fredry. Powinien towarzyszyć emancypacji 

kulturalnej mas ludowych równic wiernie 1ak nie

gdyś towarzyszył rozrywkom burżuazji. a tym 

polega chyba główne zadanie teatru współczesne

go wobec wiecznie żywych arcydzieł poezji naro

dowej. 

1978: Maria Janion, Maria Żmigrodzka 

Konfederacka przeszłość starego szlachcica to dla 

romantyków legitymacja jego patriotyzmu i staro

polskiej cnoty, a w gawędzie - czy na\\'t:t w komedii 

- okupić może wady i śmieszności postaci. Także 

i Cześnika w Zemście Aleksandra Fredry, wystawio

nej w roku 1834, rehabilitować ma jego konfederac

ka szabla - „pani barska". 



1979: J erzy Adamski 

Chcemy bowiem tego, czy nie chcemy, Fn.:dro jest 

obecny w naszej żywej kulturze w stopniu daleko 

większym , ni ż to zwykło się przyznawać . Jest obec

ny przede wszystkim w naszej mowie codzienne) , 

w pobzczvżnie potocznej. On to bowiem, m istrz 

dialogu portrecista zwykłych ludzi, nauczył nas 

kultury mowy cod ziennej. ( ... ) Po wtóre jest Fre

dro obecny w naszrm poczuciu humoru, w naszym 

narodowym temperamencie, w na zym żarcie 

i dowcipie, którym umiemy skwitować wszystko, 

przypieczętować wszystko, od wszystkiego się 

wykręcić . To nie fortele pan Zagłoby, lecz zemsta 

1993: Stefan Meller 

\X: ironicznym opisaniu polskiego świata współcv.e

sności powojennej Fredrę wyparł 1ro7.ek. ( . . .) Ale 

wszystko s i ę odmieniło . Jesteśmy nareszcie we wła

snym domu i mówię to bez ironii A w t)'m własnym 

domu jest dziwnie, a to głównie z powodu interesu

jącego nas dzisiaj najbardziej; niektóre mianowicie, 

wartości opisu frożka odchodzą - mam nadzie1e 

w przeszłość, a w własnym domu iesteśmy znowu 

prawie sam na sam z Fredrą. ( . . . ) Mamy bowiem do 

czynienia z wielkim come back Fredrowskiego boha

tera; on też wrócił do własnego domu, dworku czy 

też chałupy. Ale nie jest tak dobrze, by dzisiejszy Fre-

Raptusiewicza stanowi model nasz ·go charakteru dro nie był podszyty ideologią. Ale to jednak co in-

narodowego. nego, czego przecież nie muszę udowadniać . Grunt, 

że można j u ż bohatera polubić choćby tak, pk poseł 

O leksy posła i siołowskiego bądź na odwrót. A j eś li 

nie - to nie trzeba sic;: tłumaczyć l!!eologi i. 

2005: Krzysz tof Jasiński 

Niczym nie różnię się od zwykłego Polaka, który 

codziennie ogląda telewizję i skoiarzenia Zemsty na

pisanej tyle lat ternu przez ;\Jeksandra Fredrę, ze 

świ atem wspó łczesnym narzuca j ą się same. War

cholstwo, które nam dzis iaj towarzyszy, n ie jest 

niczym nowym . Podobnie jest z ' ątkiem niezro

zumiałej zawiści między szanowanymi obywatela

mi, którym przygl ądają się młodzi ludzie. To iakby 

odbicie dzisiejsze) sytuacj i, w której Wacław i Klara 

nie radzą sobie z tym, co ,,·yczyniają starsi od nich 

ludzie. 



„ZEMSTA'' OD A DO Ż 

Ąle, Waciu, jak mnie kochasz, 

D >isiaj jeszcze spa ł wi"trówkę. 

(Papkin do IYodau.11) 

~li skic nasze pomieszkania, 

Bł i ż sze serca - ach, a przecie 

Tak daleko na tym świecie. 

(W'aclau• do Klary) 

~o ja rzadko kiedy myślę , 
Alem za to chyża w dziele -

(Podstolina o Jobie) 

Całe życie, z chwili w chwilę, 
Przepędzam)' jak motyle. 

(Wad011j 

Czapki' przcdam, pas zastawię, 
A Cześnika stad w · kurz~; 

(Rtjt11!) 

Diabeł pali w tym Cześ niku . 
(Papkin do Wddaa\1) 

"'Fiut z \viatrówki - Papkin l eży . . 
(Wcidau• do Papkina) 

G-dzie bagnetów ~serc wały, 
Gdzie sklepienia z dzid i szabli , 

Tam był Papkin - lew zuchwały! 

Strzelec boski ! rębacz diabli! 

(Papkin o Jobit) 

~j! Gerwaz y! Daj gwintówkę' 
Niechaj strąc1= te makówkę ! 

(Cz:inik grożąc &jmtowi) 

I przez mury czart ten słyszy. 
(Papkin o Rejencie) 

I chciałabym, i boję się. 
(C~inile u, liirit) 

~eśl i nic chcesz mojej zguby, 

Krrrokodyla daj mi, luby. 

(Papkin) 

~emu oddam Podstolinę, 
Ma low id Io nieco stare -

Sobie wezml' śliczną Klarę . 

(Papkin do 1iebie) 

~la ziemska zna Papkina. 

(Papkin o sobie) 

Lubię chłopcze, żeś mi żwawy 
(Czdnik do U'adau•a) 

Mąd ry w radzie, dzielny w boju, 

Dusza wojny, wróg pokoju. 

(Papkin o Jobie do Rtjmta) 

Nie brak świadków na tym świecie. 
(Rejent) 



N ie wódź mnie na pokuszenie, 
Ojców moich wielki Boż 
Wszak , Rdy wstąpił w progi moje, 
Włos mu z głowy spaść nie może . 

r Z!.i11ik do R<jt11ta) 

N iech się dzieje wola icba. 

Z ni ą s ię zawsze zgadzać trzeba . 

(Rrpnt) 

oddał ducha na mym łonie. 
(PodJtolina) 

kła , O na skromna raczka spi 

Ale rączkę mu prąrzekła . 

(Kiom do lfada11a o PodJ/o/init) 

O t, co pou·iesz w zysrko głupi o. 
(4!mile do Dyndalsleirgo) 

~1:kne dobr:i w k ażdym względ zie. 
(i Zfinilt. o mqjąt/t.N PodJf(UiN.J) 

'f!,wicdz: „\\1 ogień kocz, Papkinie" -

twój Papkin w ogniu z 'inie . 

(/>aplt.in do Klary) 

~cjem siedzi j. k lis w jamie, 

Skąd wyk ur>. 1•ć ciężka pr.<ca; 

(CZ!imk) 

S tu , s ługa uniżony. 
(Rfjrnl do />aplt.ina) 

ł.k jes r - zgoda, 

A Bóg wtedy rękę poda. 

(lYarlau:J 

,,,ech na murze! 

Trzech wybiję, a mur zburzę, 

Zburzę zniszczę, az do ziemi' 

(i zrinik) 

„ 

ł:ch dw1'1ch luJ zi - ogień woda. 

(Jróda111 do Paplt.ina o Cz..t1i11ie.N i Re;rnflt} 

W przodv s łońce w mi jscu ·ranie, 
\'('przody u· morzu wy. ch nie woda , 

im tu u nas będzie zgoda . 

(Czei111k do lflarlau'a) 

W szak mówiłam - albo koty, 

Albo Papkin na m się zjawi ł. 

(Podstolina) 

Zamienia ł stryjek 

Za i kierk>; ki jek. 

(Cześnik) 

Z tylu, z przodu, nic nie znaczy, 

D bry rycerz w zędzie straszny. 

(Paplt.i11 do Z!fmlt.a) 

Z na proporcją, mocium panie. 

(C..."ri111/t.) 

. 
Z em się zmienił, by" to moż 
Trudnnż kochać nieu>tannie! 

( ll7'1da11 • do PodJto/111_y) 



W PROGRAMIE WYKORZYSTANO NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE: 

Boy-Żeleń s ki Tadeusz, Obnuh1111/ci frtdrow11ci~. 1949. 

Dąbrowsk i Stanis ł aw G órski Ryszard , Frrdro na mnie, 1963. 

Frtdro na Jc"tme, red. Buchwald Dorota i in., 1994. 

Janion Maria, Żm igrodzka Maria, Romantyzm i hiJtona, 1978. 

K leiner Ju liusz , O Kra.riclcim iFrtdrz!. Dzje1irć rozpmu„ 1956. 

Kosińs ki Dariusz , Sloamik po1tari dramatycznycb, 1999. 

Kott Jan,jak uam <ir podoba, 1955. 

K<i([,<1 " ' d1J •111tlną rrxznitr urodzin Alrkiandra Fred')'. red. J. Kolbuszewski, 1994 

Kras iń ski Edward, Ttatr Jaracza, 1970. 

Kucharski Eugeniusz, Mirdzy teorią o hiJtorią /itera/119•, 1986. 

Lasocka Barbara, Drogi ŻJcia, 2001 

Puzyna Kons tanty, Burz!ia'O pogoda, 1971. 

Rlsz wska Magdalena, Teatr arodouy 1949-2004, 2005 . 

Rym kicwicz Ja ros ł a w Marek, Akk.ra11der Fredro jut w z!y111 humorze, 1977 

S/au·a i infamia. Z Bohdanem Korzeniewski rozmawia Małgorzata Szejnert, 1992. 

Słonim s ki Antoni, Gwa/t 11a Mtlpomenie, 1982. 

S/oumik hi~~rafirzny ltatm polslci~go 1795-1965, 1973. 

Szczublewski Józe f, qwot Ostmvy, 1973. 

Teatr Dra111at; cz11J w Wanzawie, red . Marczak-Oborski Stanisław, 1972. 

Teatr J tarodoJJy JJJ 117anzouu 1949-1961. 50 pmnitr, 1962 

Teatry• DromatJt:z!le w Sz:Z!rinit 1945-1965, 1965 

Zakrzewski Bogdan , Frrdro zparadyZf'· 1976. 

oraz 

recenzje zamieszczane na lamach pism codziennych oraz czasopism teatralnych, 

programy teatralne utworów Aleksandra Fredry. 

„ 

W programie znalazły się także ilustracje zawarte w Ti o 

rys11nkóu1 do „Zt1m(J " wydanej przez Teatr Powszechm· 

w Warszawie w 1978 r., zdjęcia archiwalne oraz projekty 

kos tiumów Adama Kiliana z programu do szczcciń<k ic j 

„Zemsty" (Państwowe Teatry Dramatyczne, 196ll r.). 
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rei. 091 48 65 55 

www.wspolczesny.szczecin.pl 



\Y/ repertuarze: 

DUŻA SCENA 
Fried rich Diirrcnrnatt \ IZYTA STARSZEJ P 

Stanisław \Xiyspiański W ESELE 

Chans Hristian Andersen KRÓLOWA ŚNIEGU 

Joseph Bedier TRISTA , I IZOLDA 

Eri -Emmanuel Schmitt OSKAR I PANI RÓŻ 

Mich I Zadara t A GORĄCO 

Gabriela Zapolska MORALNOŚĆ PANI DULSKIF.J 

Piosen ki z „Cyrku'76" 

MAŁA SCENA „MALARNIA" 
Patrick Marber BLIŻEJ 

Martin Me Donagh PAN PODUSZKA 

IDIOTKI 

TEATR MAŁY 
Aleksander Fredro MĄŻ I ŻONA 

Gerald Sibleyras 'A PIS 

Werner Schwab CZ RUJĄCY KOROWÓD 

E ric-Emmanuel Schmitt MALE ZBRODN IE MAŁŻENSKIE 

Marek Koterski DZIEN Ś\Y/!Rt\ 



„ 

ZE Z 
Instytutu 




