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Dyrektor d tanie 
12 si cy a ,,Zemst '' 
Z , Teatr zatrudnia na etacie refy, ra. Kolejną sztukę wyreżyseruje jednak 

nie on, a szef teatru. I weźmie za to pie ądze · 



Ultio pauperum 
- zemsta 
do codziennego użytku 

Zemsta jest dla mściciela, ewentualnie dla jego oto

czenia, jeśli działa on także w jego imieniu, aktem 

oczyszczającym. Słowo czyn kojarzy się z działaniem 

fizycznym i ma dla opisu zemsty zbyt wąski zakres 

znaczeniowy. Zemsta jest bowiem działaniem w sfe

rze mentalnej. Jej zewnętrzne objawy - gwałtowne 

czyny, rozlew krwi, mocne 

słowa, destrukcja przedmio

tów albo ich zabór - wszyst- · 

ko to są środki do celu. Akt, 

o którym tu mówimy, jest 

odpowiedzią na subiektyw

nie postrzeganą nierówno-

wagę, kolokwialnie zwaną 

też niesprawiedliwością. Zemsta rozładowuje fru

strację będącą efektem tej niesprawiedliwości, przy

wracając właściwy, z punktu widzenia mściciela, po

rządek świata. Porządek właściwy to ten, w którym 

samoocena mściciela wraca do poziomu optimum. 

Tak, to obniżona samo

ocena jest prawdziwym 

źródłem zaangażowania 

w czynności odwetowe. 

A z samooceną jest ten 

kłopot, że to jedna z naj

mniej stabilnych rzeczy na 

świecie. Nieustannie wy

silamy się, by utrzymać 

ją w okolicach wspo

mnianego wyżej opti

mum. Z samooceną jest 

jak z giełdą - bessa goni 

hossę, rzadziej hossa bes-

r 

I 

r . 

sę. Tę giełdę trzeba nieustannie obserwować i szyb

ko reagować. A gramy na niej wszyscy. Co jeden zyska 

- drugi straci. Zemsta jest - trzymajmy się giełdowych 

skojarzeń - odpowiedzią na gwałtowny spadek noto

wań. Dlatego sama bywa gwałtowna. Odpowiedź rodzi 

się nagle, pobudzona impulsem i ma na celu radykalne 

i natychmiastowe odwrócenie koniunktury. Stąd mizerna 

kalkulacja kosztów operacji - liczy się efekt. Zemsta jest 

aktem irracjonalnym. Jest operacją, w której osobista 

strata postrzegana jest jako. „ wirtualny zysk - bonus. 

Tak, tak- szkoda czyniona sobie na okoliczność zemsty 

jest niezbędnym, nieusuwalnym i głęboko zakamuflo

wanym składnikiem tej operacji. Jako że fluktuacja na 

wspomnianej giełdzie jest nieustanna, a pamięć spad-



ł 

ków trwa dłużej niż pamięć zysków i zjawisko, jako się 

rzekło, dotyczy każdego, istnieje wielkie, w praktyce 

niewyczerpywalne zapotrzebowanie na środki odwe

towe codziennego użytku. 

I właśnie temu zapotrzebo

waniu naprzeciw wychodzą 

tabloidy. 

Oto już w drodze do pracy 

możemy - rzuciwszy okiem na 

tytuł w rodzaju: „JAK DŁUGO 

NAS BĘDĄ OKRADAĆ?!" albo 

„DLACZEGO NAS OSZUKU 

JĄ?!", albo „TY PRACUJ, A ONI 

SIĘ BAWIĄ?!", doświadczyć 

krótkiego błogostanu, jaki 

ogarnia mściciela w chwili 

dopełniania aktu. Mecha-

n izm jest prosty jak sam tabloid. Autor artykułu wy

krywa i piętnuje niesprawiedliwość. Z reguły jest to 

informacja niepewna, poni

żej okazuje się, że dziennikarz 

dopiero -docieka prawdy, ale 

już teraz podnosi larum. Spra

wa, gdy idzie o meritum, wca

le nie musi nas dotyczyć, nas 

dotyczy zapotrzebowanie na 

zwyżkę samooceny. Odrucho

wo wciągamy się w grę, w której 

na chwilę choćby dokonujemy 

bezkrwawego odwetu na wszystkich „onych': którzy na

wet nie muszą o tym wie_dzieć. Wirtualnie, przez sam fakt 

rozważania tabloidowych supozycji, podnosimy samo

ocenę lekko się przy tym procederze świniąc - nie go

dzi się przecież kwestionować domniemania niewinno

ści 'oskarżonych: co w naszym imieniu robi dziennikarz. 

Sprawa jest wstydliwa jak samogwałt. I jak samogwałt 

skuteczna. Zemsta, jako się rzekło, ma ten nieusuwalny 

składnik samouszkodzeniowy, autodestrukcyjny nad

datek. Inaczej nie jest zemstą, a jakimś innym, bardziej 

racjonalnie skonstruowanym działaniem. W tabloido

wej zemście codziennego użytku ulga jest chwilowa, ale 

doznanie silne. Oprzeć się trudno. O nałóg łatwo. Ale to 

inny temat. 

Myliłby się ten, kto sądzi, że ta refleksja jest wstępem 

do walki z tabloidami. Przeciwnie- ja tabloidów bronię. 



Nie ma bowiem bezpiecz

niejszej i tańszej metody 

rozbrajania frustracji oby

wateli, nie ma skuteczniej

szego 'odgromnika' dla spo

łecznych napięć. Wszystko 

dzieje się szybko, bez hałasu 

- w zaciszu sumień (czy nie 

tam znajduje się plik 'samo

ocena'?}, a że trochę potem 

wstyd„. Bilans społeczny 

jest dodatni. Wszystko idzie 
swoim torem, bogaci się bogacą, biedni - wiadomo. 

Zemsta dla ubogich, tylko szczęściarze swoje odwe

ty mogą przeprowadzać bez niczyjej pomocy - ultio 

pauperum to jeden z cudów demokracji. Roztropny 

rząd powinien wspierać finansowo tego rodzaju wy
dawnictwa. Dixi. 

Nasri Hanimm Mrti Mehru 

Tekst ~est f~~mentem p~blikacj i pt . Broken Mantra, Press And Young Demo
cracy in lnd1a, New Delhi 2012, profesora Nasri Hanimm Mrti Mehru - medio
znawcy, wykładowcy na uniwersytetach Kuala Lumpur, Ohio i Benghazi. 
Tłumaczenie: Redakcja 

Zemsta a spór polski 
w sztuce teatru 

Jako motta do swojej czteroaktowej komedii wierszem - Zemsty - Alek
sander hr. Fredro użył przysłowia z tomu swojego przodka Andrzeja 
Maksymiliana Fredry: "Nie masz nic tak złego, żeby się na dobre nie 
przydało . Bywa z węża dryjakiew, złe często dobremu okazją daje". 
Sztuka opowiada historyjkę o tym, jak konflikt starych zostaje uśmie
rzony miłością młodych. Historia ta prawdziwie nas śmieszy od prapre
miery, która miała miejsce 17 lutego 1834 roku w pięknym niegdyś mie
ście Lwowie, w teatrze Jana Nepomucena Kam i ńskiego z udziałem Jana 
Nepomucena Nowakowskiego w roli Cześnika i Witalisa Smochowskie
go w roli Rejenta. Bohaterowie tego utworu należą do kanonu sztanda
rowych postaci polskiego teatru. 
Urocze i skrzące się celną żartobliwością kwestie ze sztuki, np.: 
„Tu mieszkamy jakby sowy;/Lecz co gorsza, że połowy/Drugiej zam
ku - czart dziedzicem./Czy inaczej: Rejent Milczek;/Słodki, cichy, 
z kornym licem,/ Ale z diabłem, z diabłem w duszy!", „Hej, Gerwazy, 
daj gwintówkę/Niechaj strącę tę makówkę'; „A, bezbożny ty języku!/ 
I tyrkotny, i kłamliwy", „ Nie straciłam na namyśle/Niepotrzebnym cza
su wiele -/Bo ja rzadko kiedy myślę,/ Alem za to chyża w dziele''. „Co 
los spuści, przyjąć trzeba;/Niech się dzieje wola Nieba~ .Giną za mną 
te kobiety! ''. „Idź serdeńko, bo Cię trzepnę", ,,Jak co sobie ubrda w gło 

wie,/To i klinem nie wybije", .,Jeśli nie chcesz mojej zguby,/ Krrrokody
la daj mi, luby''. .Wdz ięczność ludzi, wielkość świata -/Każdy siebie ma 
na względzie,/ A drugiego za na rzędzie./ Póki dobre - cacko, złoto;/ Jak 
zepsute - ruszaj w błoto", bywają dla osób z literacką ogładą lśniący
mi perłami polskiej aforystyki. Na dowód tego, że hrabia, dzielny ofi
cer napoleoński , był w ich układaniu mistrzem, przywołam anegdotę 
opowiadającą, jak wyjeżdżając z Paryża po klęsce Napoleona, napisał 
lapidarnie i smętnie: „Wyjechaliśmy razem, z odmiennych pobudek: 
Napoleon na Elbę, ja zasię do Rudek". Jednak, notabene, klęska Napo-
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leona, która rozwiała nadzieje Polaków na odzyskanie wolnej Ojay

zny i zmusiła hrabiego do powrotu do domu w ziemi polskiej (Rudki 

k. Lwowa), przewrotnie okazała się nad wyraz korzystna dla polskiej 

literatury i teatru. 

Można bez przesady powiedzieć, że Zemsta należy do skarbca polskich 

dóbr narodowych, jak kościół w Rudkach niedaleko pięknego niegdyś 

miasta Lwowa, gdzie spoczywają prochy Fredry, j ak Ossolineum, gdzie 

przechowywane są Fredrowskie rękopisy i być może jak Fundacja Rodu 

Szeptyckich, spadkobierców pamiątek po pisarzu, którzy poprzez dzia

łalność Fundacji starają się o utrwalenie pamięci o nim. 

Ba, kciuk prawej ręki hrabiego stał się w pewien zadziwiający sposób 

narodową relikw i ą, o czym świadczy przygoda prof. Bogdana Zakrzew

skiego z Wrocławia. Otóż zwiedzając kiedyś grób pisarza w Rudkach, 

został nagabnięty przez gościnnego Ukraińca, który wpuścił go do 

podziemi i zapytał, czy profesor nie zechciałby jakiejś pamiątki swe

go tu pobytu. Ponoć, zanim zrozumiał o co chodzi, już trzymał w ręku 

oderwany od szkieletu pisarza palec. Fredrolog utrzymuje, że ten palec 

uchronił go od utraty cennych, przewożonych nielegalnie do Polski, 

mikrofilmów. Podczas rewizji - standardowej wówczas procedury przy 

przekraczaniu granicy - celnik natknął się bowiem w kieszeni literatu

roznawcy na owiniętą w folię kostkę. Eta szto? - zagrzmiał. To po babci 
- usłyszał w odpowiedzi. Ze Lwowa? - upewnił się urzędnik. Profesor 

smutnie skinął głową. Wtedy strażnik, rezygnując z dalszej rewizji baga

żu, własnoręcznie wsadził kciuk do kieszeni i machnął ręką - Uchadi! 
Prof. Zakrzewski bezskutecznie usiłował pochować palec hrabiego. 

Dopiero proboszcz wrocławskiego kościoła pw. św. Maurycego zgo

dził się w 1989 roku przyjąć szczątek Aleksandra Fredry. Kciuk uloko

wano w metalowym wyściełanym pudelku, a następnie wmurowano 

w ścianę świątyni wraz z poświadczeniem profesora i pieczęcią para

fialną. Na zewnątrz umieszczono marmurową tablicę z napisem: .Pa

mięci Aleksandra Fredry". 

Historia godna autora Zemsty, który z pewnością należał do szlachetne

go gatunku l'hommes d'esprit. 
Prof. Marian Ursel z uniwersytetu we Wrocławiu - miasta, które prze

chowuje część dawnej lwowskiej i polskiej tradycji - napisał: „Ponad

czasowa jest pochwała miłości w 5Jubach panieńskich i portret Pola

ków w Zemście. Przecież Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz to 
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my. Owszem, zestarzały się kostiumy i rekwizyty, ale bohaterowie 

Fredry żyją wśród nas. Są Inaczej ubrani, mogą mieć skóry, fury 

i komóry, ale ich bardzo polskie charaktery pozostały niezmienio

ne. Także w naszym życiu politycznym można znaleźć niejednego 

Milczka i Cześnika". 

Zdaniem profesora „Zemsta to tak naprawdę rzecz o dwóch powaśnio 

nych ludziach, którzy chcą za wszelką cenę zrobić sobie na złość". 

Co jest przedmiotem sporu w Zemście? Pozornie jest to granica, 

lin ia oddzielająca jedną część zamku od drugiej, a ściślej mówiąc 

częściowo zburzony mur graniczny. Uważam jednak, że jest to tyl

ko pretekst. Bo istotą sporu w sztuce Fredry jest toczenie sporu dla 

sporu. Mamy tu do czynienia z erupcją pieniactwa, objawiającą się 

w spieraniu się z każdym i o wszystko, byle znalazł się ów pretekst. 

Może nim być zburzony mur lub cokolwiek innego. Synonimy sło

wa pieniacz to m.in.: kłótnik, awanturnik, piekielnik, furiat, impetyk, 

choleryk, nerwus, impertynent, pyskacz, krzykacz, krzykała, szcze

kacz, zadziora, kogut, arogant, hucpiarz, zacietrzewieniec, warchoł. 

.Słownikowa definicja pieniacza odnosi znaczenie tego słowa do 

osoby z zamiłowaniem do wytaczania spraw sądowych, najczęściej 
o błahe sprawy, lub mającej chorobliwą skłonność dochodzenia rze

czywistych lub urojonych krzywd". 
Leżący u podłoża każdego sporu konflikt jest charakterystyczną cechą 

widowiska teatralnego. „Konflikt - aytamy u Pavisa - pojawia się wte

dy, gdy jakiś podmiot, dążąc do osiągnięcia jakiegoś przedmiotu (miło

ści, władzy, ideału), napotyka w swoich zabiegach na sprzeciw innego 

podmiotu, innej postaci lub przeszkodę natury psychologicznej lub 
moralnej". Rozwiązanie konfliktu może mieć dwojaki rezultat - komicz

ny lub też tragiczny,Hkiedy żadna ze stron nie ma mozności ustąpienia 

bez kompromitacji własnej lub wyznawanych przez nią wartości" i na

stępuje katastrofa. 
Jeśli zgodzić się z opinią wrocławskiego literaturoznawcy, że hrabiemu 

w tę sztukę, w konkretny konflikt Rejenta i Cześnika, udało się celnie 

wpisać ponadczasowy portret Polaków, to można zaryzykować dopo

wiedzenie, że utwór ten stanowi również niedościgły wzór polskiego 
sporu. Dodam, że bardzo istotną sprawą jest sposób rozwiązania sporu 

przez Fredrę. Wielki Fran~ois Rabelais, mistrz komizmu, autor arcydzieła 

Gargantua i Pantagruel napisał:„Mieulx est de ris que de larmes escrire,/ 
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Pour ce que rire est le propre de l'homme" - .Lepiej śmiechem jest pisa ć 
niż łzami,/w śmiechu całe bogactwo człowieka". 

że śmiech pełni funkcję oczyszczającą, jest sprawą niewątp liwą. Ileż to 
razy z opresj i ratowało nas poczucie humoru? Na szczęście zatem dla 
widzów teatralnych, autor Zemsty prezentuje ów wzorcowy polski spór 
w jego wymiarze komicznym. Kłótnie i awantury Cześnika z Rejentem 
byłyby zapewne w istocie czymś trywialnym, gdyby nie geniusz pisar
ski Fredry, jego dar inteligentnej i złośliwej obserwacji ludzi i błyskotli 

wa umiejętność zapisywania w cudownej, komicznej formie tego, co 
zobaczył. 

„Każdy chc i ał być wielki, hojny, wspaniały. Każdy musiał postawić na 
swoim. Dla dawnego pana brata z połowy XVll stulecia niczym było za
siec w karczmie natrętnego zawalidrogę, ubić rywa la w pojedynku, czy 
zajechać dwór znienawidzonego sąsiada. Każdy starał się pokazać sie
bie jako prawdziwego Sarmatę - mężczyznę z krwi i kości, który potrafi 
stawić czoła nawet największem u niebezpieczeństwu. Pokazać się jako 
człowiek pełen fantazj i i honoru, ceniący wolność i swobodę, lecz także 
staropolską fantazj ę" - pisze o dawnej polskiej szlachcie Jacek Komuda 
w książce Warchoły i pijanice. Chętnych do wnikliwszego zbadania daw
nych polskich sporów, które, jak pokazało niestety życie, były zazwyczaj 
umiejętnie wykorzystywane przez chciwych i wrogich sąs i adów Rzecz
pospolitej na jej szkodę, odsyłam do znakomitej, wznowionej stosun
kowo niedawno książki wielkiego lwowianina, Władysława Łozińskiego 

Prawem i lewem. Jej lektura pozwala nam śledzić zadziwiające meandry 
obyczajów na Czerwonej Rusi w dawnej Rzeczpospolitej w pierwszej 
połowie XVll wieku (wbrew tytułowi rzecz dotyczy znacznie szerszego 
okresu, praca była bowiem kilkakrotnie rozbudowywana). „Zabójstwa, 
grabieże, porachunk i, pojedynk i, zajazdy, porwania kobiet, mor
derstwa mężów (czyli rozwód po staropolsku) ... czego tu nie mal 
A wszystko w majestacie prawa o dwóch obliczach: jednego dla 
sil nych i możnych , innego dla słabych l biednych. Krytycy porów
nywal i dzie ło do najlepszych krym i nałów, westernów, romansów 
historycznych - faktycznie czyta się je jednym tchem - choć opa r
te zostało na autentycznych materiałach archiwalnych, najczęściej 
aktach sądowyc h , kronikach, pamiętnikach z epoki" - piszą o ks i ąż

ce wydawcy. 
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Polski spór rozum iem tu jako spór wewnętrzny, toczony w sprawach 
publicznych i niejako w publicznej przestrzeni, między Polakami i ich 
sąsiadami , na trzech głównie płaszczyznach: religijnej, politycznej 
i społecznej. 

Czy jesteśmy pieniaczami? Czy mamy skłonności anarchistyczne? Czy 
polskie pieniactwo jest ważnym komponentem polskiego charakteru 
narodowego? Czy jednak tylko Polacy, o ile tak jest faktycznie, mają 
skłonności do prowadzenia w n i eskończoność sporów, czy jest to także 
domena innych narodów? Czy polskie spory kończą się.na wesoło': czy 
raczej, i to od dłuższego już niestety czasu, napiętnowane są rozwią
zaniami dramatycznymi lub wręcz tragicznymi? Oto kilka przykładów 
polskich sporów spisanych ku refleksji. 
Pierwszy, to słynny spór króla Bolesława Szczodrego (nazywanego nie
kiedy przez kronikarza efferus - dziki, co może dobrze określa charakter 
władcy) z późniejszym świętym, biskupem krakowskim Stanisławem 
ze Szczepanowa. Konflikt tych dwóch silnych osobowości skończył się 
dla nich, jak wiemy, tragicznie. Choć sprawa nie jest w świetle źródeł 
historycznych całkiem jasna, kró l oskarżył kapłana o zdradę. Biskup 
Stanisław zarzucał władcy niewłaściwe postępowanie wobec podda
nych, a szczególn ie brak miłosierdz ia wobec niewiernych żon rycerzy 
walczących na wyprawie kijowskiej, które król rozkazał okrutnie uka
rać, mimo iż ich mężowie im przebaczyli. Biskup zginął w pełni sił mę

skich, mógł mieć około czterdziestu lat, o czym świadczy jego czaszka 
posiadająca wszystkie zęby. Stanisław uderzony został w tył głowy. 
Na czaszce widać ślady siedmiu uderzeń ostrego że l aza, co potwier
dza rodzaj śmierci utrwalony w tradycji. Największe cięcie ma 45 mm 
długości i ok. 6 mm głębokości . Na wiadomość o mordzie dokonanym 
w tak ohydny sposób na biskupie, przy ołtarzu, w czasie sprawowania 
Najświętszej Ofiary, cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony 
przez wszystkich, musiał udać się na banicję. Z tymi wydarzeniami wią

że się powstała późn iej legenda o rozbiciu dzielnicowym Polski jako 
karze za św iętokradczy czyn króla, według której Polska rozpadła się 
tak jak członki ćwiartowanego biskupa. Teatralnym owocem tego sporu 
jest dramat Stanisława Wyspiańskiego Bolesław ~miały. 
Kolejne polskie spory to c iągnące się beznadziejnie przez 182 lata wal
ki dynastyczne o hegemonię wśród książąt z rodziny Piastów (1138-
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1320 r.), które doprowadziły do prawie całkowitej destrukcji polskie
go państwa. Czasy te niestety nie interesowały specjaln ie rodzimych 
literatów i nie zamieniły się, jak miało to miejsce na przykład w teatrze 
elżbietańskim, w teatralny ekwiwa lent wojny róż Yorków i Lancaste
rów. Podobnie jest w wypadku wielu polskich sporów, które wiódł inny 
biskup, późniejszy pierwszy w historii polski kardynał, Zbigniew Ole
śnicki. Ten wybitny dostojnik Kościoła i Królestwa Polskiego, ałowiek 
niezwykle odważny, ambitny polityk, mąż stanu, przywódca stronnic
twa panów małopolskich miał ogromny wpływ na swo1ścle interpreto
waną politykę pierwszych Jagiellonów i interesy polityczne Królestwa 
Polskiego. W świecie zagrożonej Christianitas, pragnął uczynić z Polski 
potężną europejską siłę. W tej sprawie, w sprawie racji stanu Królestwa 
Polskiego wiódł spory z czeskim husytyzmem, z Wielkim Księciem Li twy 
Witoldem, z pewnymi stronnictwami papiestwa, z opozycją szlachecką 
i z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Gdyby Polaków ponownie 
zainteresowała własna historia, Zbign iew Oleśnicki mógłby stać się in
teresującym bohaterem scenariusza filmowego. 
Spór króla Zygmunta Augusta z polskimi panami i matką - królową Pol
ski Boną Sforzą o kształt własnego życia intymnego ze swoją, wbrew 
ich woli poślubioną, małżonką Barbarą Radziwiłłówną, zainspirował 
Alojzego Felińskiego do napisania tragedi i w pięciu aktach. Ten konflikt 
także zakończył się źle . Włoszka kazała ponoć Barbarę otruć, co jednak 
jest zarzutem bezpodstawnym. Ona sama natomiast została otruta 
po powrocie z Polski do swego rodowego Księstwa Bari. Ocena Bony 
Sforzy przez historyków jako królowej i kobiety wywierającej znaczny 
wpływ na politykę, przeciwniczkę potężnych Habsburgów, wypada na 
jej korzyść . U miała być nie tylko ambitna, ale i skutecznie gospodarna, 
a sprawy polskie miały w niej często swą orędown i czkę. 

Po śmierci Zygmunta Augusta nastał długi okres sporów towarzyszą
cych wyborom poszczegó lnych elekcyjnych władców Rzeczpospolitej . 
Coraz częściej szlachta, decydując o wyborze kandydata do wawelskie
go, a później warszawskiego tronu, troszczyła s i ę o swą korzyść, coraz 
częściej sprawy nadrzędne ulegały banalnej prywacie. 
Znaczącym polskim impetykiem był Samuel Zborowski. W 1574 roku 
w Krakowie podczas uroczystości koronacyjnych Henryka Wa lezjusza 
pokłóc i ł się ze sługą Jana Tęczyńskiego. W gwałtowną kłótnię interwe
niował, chcąc sprawę zażegnać, Andrzej Wapowski, kasztelan przemy-
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ski. Rozsierdzony Zborowski uderzył Wapowskiego w głowę czekanem, 
od czego ów zginął. Król skazał gwałtownika na banicję. Nie bacząc na 
królewski dekret, Zborowski powrócił do Królestwa ze Stefanem Bato
rym, a wtedy kanclerz Zamoyski doprowadził do jego bezprecedenso
wej egzekucji. Jego postać na deski sceny przeniósł Juliusz Słowacki 
w Samuelu Zborowskim. Zborowskiego potocznie uważa się niekiedy 
za męczennika i trybuna polskiej wolności. Jarosław Marek Rymkiewicz 
- poeta i dramaturg - napisał o nim książkę, w której posuwa się do 
stawiania w jego obronie, na tle różnych dzisiejszych konfliktów, kon
trowersyjnych tez. 
Niewesoły okazał się spór króla Jana Kazimierza Wazy z Karolem X Gu
stawem Wittelsbachem, który początkowo dramatycznie podzielił Po
laków, a zakończył się niebywałą grabieżą i łupiestwem Rzeczpospoli
tej - tak zwanym .szwedzkim potopem", a zaraz potem spór kozaków 
zaporoskich i ruskiego chłopstwa przeciw polskiej szlachcie, nazwany 
buntem Chmielnickiego. Historie te zaowocowały najsłynniejszą polską 
trylogią powieściową Henryka Sienkiewicza, w której autor piętnuje 
prywatę i nawołuje do obrony zagrożonej sprawy narodowej. 
Kolejny polski spór to spór zwolenników Augusta li Mocnego i Stanisła
wa Leszczyńskiego oraz polityczne kontrowersje, a właściwie zamach 
stanu, związany z wyborem Stanisława Augusta Poniatowskiego na 
tron Rzeczpospolitej oraz konflikt leżący u podłoża konfederacji bar
skiej, gdzie stroną polskiego sporu jawnie już stały się różne siły poli
tyczne, sekretne i jawne, a szczególnie wyemancypowana prowincja 
Rzeczpospolitej - Królestwo Prus oraz Moskwa. Ten złowrogi układ do 
ostatnich dni wywierał na Polaków przemożny wpływ, będąc jednym 
z czynników unicestwienia ich suwerenności politycznej. 
Moskwa stała także - zdaniem historyków - za potwornymi wydarze
niami tzw. Koliszczyzny, czyli rzezi humańskiej, podczas której zbun
towane masy ruskiego chłopstwa i zaporoskich kozaków grasowaty 
w czerwcu i lipcu 1768 roku na terenie Rzeczpospolitej, dokonując 
niewyobrażalnych zbrodni. Wydarzenia określane mianem „rzezi 
humańskiej" sprowokowane zostały przez zawiązanie w Barze kon
federacj i sprzeciwiającej się prorosyjskiej polityce. W nią miały być 
wymierzone rozruchy chłopskie i kozackie Koliszczyzny. Przywódca 
rebeli i - Żeleźniak był poddanym rosyjskim i powoływał się na fikcyj
ny ukaz carycy Katarzyny li nakazujący wypędzenie z prawobrzeżnej 



Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 18 

Ukrainy polskiej szlachty, Żydów i Unitów, których bezwzględnie ra 
bowano i mordowano. Tę ponurą historię przeniósł z powodzeniem 
na scenę Juliusz Słowacki w tragedi i Sen srebrny Salomei. 
Od XVIII wieku spór polski przybrał charakter ostrego konfliktu z uzur
patorską władzą państw zaborczych: Prus, Austrii i szczególnie Rosji. 
Po 1795 roku stał się on sporem o sprawę polską, czyli o kwestie doty
czące odzyskania niepodległego państwa polskiego, z których najgło 

śniejsze to perfidnie wykreowany przez władze austriackie tragiczny 
spór chłopstwa z panami w Galicji, tzw. rabacja ga licyjska, czy spór 
czerwonych i białych w Powstaniu Styczniowym. Niestety, to prze
możne ekspiacyjne marzenie Polaków, a niekiedy także ich całkiem 
nieskuteczną praktykę powstańczą rozgrywały nadal siły polskiej spra
wie wrogie łub niechętne. 
W dwudziestoleciu 1918-1939 był spór Polski z sąsiadami, którego przy
czyną stała się walka Polaków o kształt terytorialny odrodzonej Rzecz
pospolitej Polskiej, który został przytłum iony w 1921 roku po rozgro
mieniu armii sowieckiej na przedpolach Warszawy. W dwudziestoleciu 
sytuację polityczną odrodzonego państwa polskiego destabilizowały 
spory stronników marszałka Józefa Piłsudskiego z lewicą i z prawicą. 
Konflikt był ostry i zapewne dotykał żywotnych interesów państwa 
i bezpieczeństwa narodowego. O tym, że nie udało się go pokonać 
- bo nie można było zapewne tego zrobić - wiemy dobrze z własne

go doświadczenia, życia w Polsce zarządzanej dość nikczemnie przez 
uzurpatorów z ramienia Rosji sowieckiej. W PRL śred n io co dziesięć lat 
dochodziło do społecznych konfliktów z władzą, aż ostatecznie kon
flikty te wymusiły zmiany roku 1989. 
Niektórzy zarzucają nam anarchię, co widać w powiedzeniu, że gdzie 
dwóch Polaków, tam dwie różne opinie na ten sam temat. Ci, co jeszcze 
bardziej nas nie lubią, mówią o permanentnej polskiej wojnie domowej. 
Że ten stan rzeay odciska swoje piętno i ciąży nad polską mentalno
ścią, świadczy wypowiedziane w sporze o naszą tożsamość we współ
czesnej Europie oświadczen i e premiera rządu RP, że „po lskość to nie
normalność"(!?). Równie dobrze można powiedzieć, i to będzie prawda, 
że polskość to stała walka Polaków właśn i e o norma l ność. Sprawa ta 
jest warta głębok i ej refleksji. Czy jednak spór to rzeczywiście ty lko pol
ska specjalność? 
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Francisco Goya - Hiszpan, malarz-historiozof - jest autorem ponu
rego obrazu Walka na kije. Dwóch mężczyzn unieruchomionych, bo 
uwięzionych po kolana w piachu, okłada się kijami. Ten jeden z sied
miu tzw. czarnych obrazów można było oglądać w dawnej rezydencji 
artysty w Quinta del Sordo - Domu Głuchego, gdzie był umieszczony 
w specjalnym pokoju na piętrze. „Walka uzyskuje wymiar beznadziej
ny, a rywalizacja staje się wyrazem ślepej agresji i nienawiści. Ponura 
kolorystyka, jak w całym cyklu fresków, stanowi dopełnienie pesymi
stycznych treśc i " - napisał krytyk. Obrazowi towarzyszy wiersz: 

Prócz plucia i stania w rozkroku 
O niczym nie mają pojęcia; 
Lecz mimo to wierzą głęboko, 
że czeka ich cud Wniebowzięcia„. 
Gdy tylko zatłuką się w mroku. 

Jestem niemal pewien, że niby-polskie pieniactwo jest w rzeczywisto
ści składnikiem n ieszczęsnej ludzkiej natury i można spotkać je wszę
dzie - u Niemców, Rosjan, Włochów, Hiszpanów, a nawet u Chińczyków. 
I należy je zapewne z zasady szyderczo wyśmiać, jak czyni to Fredro. 
Wygląda na to, że w końcówce Zemsty zło zamienia się w dobro - kon
flikt zostaje zażegnany. Tak być powinno, ale czy tak jest w istocie? 
Czy wątpliwości w tej kwestii pochodzą stąd, że w naszym wieku po
dejrzliwości wstydzimy się naiwności i tam, gdzie autor mówi wprost, 
bo chci ał w lekki ża rt całą sprawę obrócić, staramy się odkryć drugie, 
trzecie czy dziesiąte dno anegdoty? Tam, gdzie - jak się wydaje jednym 
- autor dostrzegał miłość, bez szczególnej komplikacji, ot, ludzką, taką 
jaką widz i ał dookoła - młodzi dojrzewają, podobaj ą się sobie, uzyskują 
akceptację opiekunów i ruszają po Boże błogosławieństwo - tam inni 
widzą skomplikowaną grę interesów. Czy to nasza skłonność do sporu 
aż tak namiętna , że gotowi jesteśmy wieść go nawet z autorem kome
dii, czy to puknięty Zeitgeist naszeptujący w nas podejrzliwość? 

Łukasz Pijewski 



Aleksander Fredro - komediopisarz, bajkopisarz, pamięt

nikarz i poeta. Urodził się 20 czerwca 1793 roku w Suro

chowie koło J arosławia, w zamożnej galicyjskiej rodzinie 

szlacheckiej. Jako szesnastolatek wstąpił do armii napo

l eońskiej Księstwa Warszawskiego i wędrował z nią przez 

sześć lat. Uczestniczył w wojnie z Rosją w 1812 roku. Armię 

opuścił w 1815 roku i osiadł w Beńkowej Wiszni, mająt

ku ojca niedaleko Lwowa. W 1828 roku ożenił się z Zofią 

z Jabłonowskich Skarbkową. Miał z nią syna Jana Aleksan

dra i córkę Zofię z Fredrów, przyszłą hrabinę Szeptycką. 

Mieszkał w rodzinnym domu w Beńkowej Wiszni, ale czę

sto przebywał także we Lwowie. Lata 1850-1855 spędził 

w Paryżu . Zmarł 15 lipca 1876 roku we Lwowie. 

Stylistyka komedii Fredry bliższa jest klasycyzmowi XVIII 

wieku lub realizmowi późniejszego teatru mieszczańskiego 

niż romantyzmowi. Dlatego stał się obiektem gwałtownych 

napaści romantyków (m.in. Seweryna Goszczyńskiego, 

Edwarda Dembowskiego, Aleksandra Dunin-Borkowskie

go). W wieku martyrologii i służby narodowej ktoś, kto nie 

chciał wychowywać i pobudzać uczuć patriotycznych, był 

ideologicznie nie do zaakceptowania. Zarzucano mu dru

gorzędny talent, uleganie wzorcom francuskim, niemoral

ność, brak ducha narodowego. Komentatorzy twórczości 

Fredry tymi atakami tłumaczą kilkunastoletnią przerwę 

(1842-54) w jego twórczości. 

Fredro napisał k i lkadzies i ąt utworów scenicznych: jedno

aktówek i komedi i wieloaktowych, fars, grotesek i wode

wilów. Najsłynniej sze utwory napisał w latach 1815-42, 

w pierwszym okresie twórczości : Pan Geldhab (1818), 

Mąż i żona ( 1822), Pan Jowialski ( 1832), )luby panieńskie 

( 1833), Zemsta (1834), Dożywocie (1835). Najwybitniej

sza komedia z drugiego okresu twórczości (1855-76) 

to Wielki człowiek do małych interesów. Fredro jest także 

autorem wspom n ień Trzy po trzy (1844-46) oraz napisa

nego pod koniec życia zbioru przysłów, sentencji i przy

powieści Zapiski starucha. Też trzy po trzy oraz wierszy, 

bajek i aforyzmów. Najpopularniejsze komedie Fredry 

były tłumaczone m.in . na język angielski, francuski, ro

syjski, niemiecki, czeski, rumuński, węgierski, słowacki. 



Gotycka budowla zamku w Odrzykoniu została wzniesiona na skale 

o wysokośc i 452 m n.p.m. Jej nieregularna forma była wynikiem 

ukształtowania terenu, na którym została zbudowana. Pierwsze informacje 

o murowanym zamku, zwanym Kamieńcem, pochodzą z roku 1348. Był on 

wtedy własnością królewską i pełnił funkcję granicznego zamku obronne

go. Okres świetności budowli przypada na wiek XVI i XVll, kiedy przebywali 

tu m.in . kró l węgierski Jan Zapoyla i przywódca ideowy arian Faust Socyn. 

Napady Węgrów i wojny szwedzkie doprowadziły miejsce do ruiny. 

Kamieniec przez długi czas podzielony był na dwie części, będące w posiada

niu różnych właściciel i. Zamek „wyższy" (lub „odrzykońsk i ") miał za zadanie 

obronę traktu handlowego prowadzącego z Polski na Węgry przez Przełęcz 

Dukielską. Zamek niższy („korczyński") to efekt rozbudowy w kierunku 

wschodnim z 1448 roku. Dziedziniec, nazywany przedzamczem korczyńskim, 

oddzielony był od zamku wysokiego murem granicznym. Wspólną dla obu 

części była kaplica i studnia. Zamek do dziś podzielony jest administracyjnie 

między dwóch właścicieli: jedna połowa należy do gminy Korczyna, druga do 

Wojaszówki. 

Odrzykoński zamek był miejscem wydarzeń opisanych w Zemście Aleksandra 

Fredry. W 1828 r. pisarz ożenił się z Zofią Skarbkową z Jabłonowskich , która 

w posagu wniosła połowę tego zamku. Przeglądając stare dokumenty, Fredro 

znalazł akta procesowe spierających się o mur graniczny szlachciców: Skot

nickiego i Firleja - XVll-wiecznych właścicieli odrzykońskiego zamku. Przez 

kilkadziesiąt lat sąsiedzi niszczyli sobie wzajemnie pola, łąki, sady i winnice, 

którymi zamek był otoczony; wycinali nawzajem swoje lasy, zajmowali bydło. 

Zatargi miały zakończyć się ślubem pomiędzy wojewodzicem Piotrem Firle

jem a kasztelanką Zofią Skotnicką, ale w rzeczywistości trwały jeszcze przez 

trzydzieśc i siedem lat, do roku 1657. 



Polskie realizacje 
ZEMSTY 
po 1944 roku 

1. Teatr Miejski im. J. Słowack iego, Kraków, reż. Teofil Trzciński, 22.03.1945; 
2. Państwowy Teatr, Bydgoszcz, reż. Czesław Strzelecki, 24.03.1945; 
3. Teatr Miejski im. S. Wyspiańskiego, Katowice, reż. Wilam Horzyca, 02.04.1945; 
4. Teatr Miejski Im. J. Słowackiego, Kraków, reż. Teofil Trzciński, 16.04.1945 
(premiera drugiej obsady); 
S. Teatr Ziemi Rzeszowskiej, Rzeszów, reż. Stefania Domańska, 23.04.1945; 
6. Teatr Miejski, Jelenia Góra, rez. Stefania Domańska, 23.08.1945; 
7. Teatr Miejski im. J. Słowackiego, Opole, reż. P. Słucki, 07.10.1945; 
8. Teatr Miejski, Lublin, reż. Zygmunt Chmielewskl, 26.l 0.1945; 
9. Wojewódzki Teatr Dolnośląski, Jelenia Góra, reż. Stanisław Bryliński, 12.11.1945; 
10. Teatr Nowy, Poznań, reż. Zbigniew Szczerbowski, 08.02.1946; 
11. Teatr Wojska Polskiego, Łódź, reż. Jerzy Leszczyński, 02.04.1946; 
12. Teatr Miejski, Wrocław, reż. Teofil Trzciński, 21.04.1946; 
13. Teatr Dramatyczny Marynarki Wojennej, Gdynia, 
reż. Antoni Cezarewicz, 19.06.1946; 
14. Wojewódzki Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, 
reż. Hugon Morycińskl, 19.09.1946; 
1 S. Teatr Miejski im. J. Słowackiego, Opole, reż. Stanisław Bryliń ski, 15.11.1946; 
16. Komedia Muzyczna, Szczecin, reż. Jerzy Siiwiriski, 11 .01 .1947; 
17. Teatry Miejskie, Częstochowa, reż. Wacław Scibor, 30.04.1947 
(.Zemsta za mur graniczny"); 
18. Teatr Miejski, Białystok, reż. Ryszard Wasilewski, 13.09.1947; 
19. Teatr Miejski im. S. Jaracza, Olsztyn, reż. Janusz Strachocki, 22.01 .1948; 
20. Teatr Miejski im. W. Bogusławskiego, Kalisz, reż. Jan Bielicz, 24.04.1948; 
21. Teatr Rozmaitości, Warszawa, reż. Jerzy Leszczyński , 01.12.1948; 
22. Teatr Polski, Bielsko-Cieszyn, reż. Stanisław Kwaskowski, 03.03. 1949; 
23. Teatr Miejski, Gniezno, reż. Juliusz Chodacki, 17.03.1949; 
24. Teatr Ziemi Opolskiej, Opole. reż. Jerzy Leszczyński , 01.09.1949; 
25. Teatr Wybrzeże, Gdańsk, reż. Czesław Strzelecki, 27.09.1949; 
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26. Teatr Wiei ki, Wrocław, rez. Henryk Szletyńsk1, 29.09.1949; 
27. Teatr Ziemi Opolskiej, Opole, reż. Wojciech Zagórski, 11 .10.1949; 
28. Teatr Polski, Szczecin, rei .. Stanisław Bryliński, 31.03.1950; 
29. Państwowy Teatr, Swidnica, reż. Teofil Trzciński, 23.09.1950; 
30. Teatr Polski, Poznań, rez. Jerzy Zegalski, 24.02.1951; 
31. Teatr im. S Jaracza, Łódź, reż. Iwo Gall, 20.1O.19S1 ; 
32. Teatr Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, reż. Róża Gella, 24.11.1951; 
33. Teatr im. J. Słowack i ego, Kraków, reż. Henryk Szletyński, 21 .03.1952; 
34. Teatry Ziemi Pomorskiej, (scena Toruń) Bydgoszcz-Toruń , 

reż . Irena Byrska, 27.06. 1952; 
35. Teatr Narodowy im. Wojska Polskiego, Warszawa, 
reż. Bohdan Korzeniewski, 17.04. 19S3; 
36. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, rez. Henryk Szletyński, 17.10.1954 
(wznowienie przedstawienia z 1952 roku); 
37. Teatr Dolnośląski, Jelenia Góra, rei. Aleksander Rodziewicz, 03.11.1954; 
38. Teatr Dramatyczny, Częstochowa, reż . Józef Maśliriski, 04.12.1954; 
39. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 
reż. Jerzy Leszczyński, Wacław Nowakowski, 14.05.1955; 
40. Teatr Ziemi Rzeszowskiej, Rzeszów, reż. Bronisław Kassowski, 30.06. 1956; 
41. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce-Radom, reż. Tadeusz Kubalski, 30.08.1956; 
42. Teatry Ziemi Pomorskiej, (scena Bydgoszcz) Bydgoszcz-Toruń, 
reż. Stefan Winter, 18.10.1956; 
43. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż. Stanisław Cegielski, 20. l 0.1956; 
44. Teatr im. S. Jaracza, Łódź, reż. Iwo Gall, 20.11 . 1957; 
45. Teatr Sląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice, 
reż. Bronisław Mierzejewski, 06.09.19S8; 
46. Teatr Powszechny Województwa Gdańskiego, Sopot, 
reż. Eugeniusz Poreda, 15.11 .1958; 
47. Teatr Ziemi Łódzkiej, Łódź, reż . Stanisław Łapirisk i , 13.02.1960; 
48. Teatr Telewizj i, rez. Jerzy Kreczmar, 19.02.1960; 
49. Teatr Ziemi Mazowieckiej, Warszawa, reż. Krystyna Serwińska, 23.04.1960; 
SO. Teatr Rozmaitości, Kraków, reż. Jerzy Merunowicz, 22.11 .1960; 
S1. Teatr Im. S. Jaracza, Łódź, reż. Włodzimierz Kwaskowski, 01.12.1960; 
52. Teatr Współczesny, Szczecin, rez. Józef Gruda, 07.12.1960: 
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53. Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolski, reż. Konrad Morawski, OS.Dl .1961 ; 
54. Teatr im. 5. Jaracza, Olsztyn-Elbląg, reż. Tadeusz Żuchniewski, 04. 11 . 1961 ; 
55. Teatr Telewizji, reż . Adam Hanuszkiewicz, 23.12.1961; 
56. Teatr Narodowy, Warszawa, reż. Ewa Banacka, 14.09.1962; 
57. Teatr Polski, Poznań, reż. Jan Perz, 06.04.1963; 
58. Bałtyck i Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego, Koszalin-Słupsk, 
reż. Teresa Żukowska, 12.09. 1963; 
59. Teatr Wybrzeże, Gdańsk, reż. Kazimierz Łastawiecki, 29.11 .1963; 
60. Teatr Polski, Wrocław, reż. Józef Gruda, 17.12.1963; 
61. Teatr Zagłębia , Sosnowiec, reż . Antoni Słociński, 10.05.1964; 
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62. Teatr Dramatyczny, Wałbrzych, reż. Bron i sław Orlicz, 23 .1 1.1964; 
63. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki , Białystok, 

reż. Stefania Domańska, 04.03.1965; 
64. Teatr Ziemi Opolskiej. Opole, reż. Aleksander Strokowski, 14.03.1965; 
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65. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce-Radom, reż. Andrzej Dobrowolski. 26.09. 1965; 
66. Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, Zielona Góra, 
reż. Eugeniusz Ani szczen ko, 29.09.1965; 
67. Teatr Dolnośląski . Jelenia Góra, reż. Zbigniew Bessert, 12.10.1 965; 
68. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż . Stefania Domańska, 16.10.1965; 
69. Teatr Ludowy, Kraków-Nowa Huta, reż. Olga Lipińska , 07.05.1966; 
70. Teatr Polski, Bielsko-Biała, reż. Mieczysław Górkiewicz, 15. 10.1966; 
71. Teatr Zagłębia , Sosnowiec, reż. Wiesław Mirecki, 29. 11.1967; 
72. Teatr Polski, Wrocław, reż. Jerzy Krasowski, O 1.03.1968; 
73. Teatr Telewizji. reż. Jerzy Krasowski, 08.07.1968; 
74. Teatr im. J. Osterwy, Lublin, reż. Kazim ierz Braun, 15.09.1968; 
75. Teatr Ziemi Pomorskiej, Grudziądz, reż. Tadeusz żuchniewski, 19.04.1969; 
76. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, reż. Bronisław Dąbrowski , 08.06.1969; 
77. Teatr Polski. Wrocław, reż. Jerzy Krasowski. 17.07.1969; 
78. Teatr Ziemi Łódzkiej, Łódź, reż. Hanna Małkowska, 22.11 .1969; 
79. Teatr Polski, Bydgoszcz, reż. Kazimierz Łastawiecki, 28.1 1.1969; 
80. Teatr im. W. Bogusławskiego, Kalisz, reż. Stefan Burczyk, 11 .01 .1970; 
81. Teatr Śląsk i im. S. Wyspi ańskiego, Katowice, 
reż. Mieczysław Górkiewicz, 23.01.1970; 
82. Teatr Wybrzeże, Gdańsk, reż. Zbigniew Bogdański. 28.02.1970; 
83. Teatr Polski ZASP, Londyn, reż. Leopold Kielanowski, 30.03.1970; 
84. Teatr Nowy, Łódź, reż. Witold Zatorski, 22.05.1970; 
85. Teatr Dramatyczny. Warszawa. reż. Gustaw Holoubek, 27.11 .1970; 
86. Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolsk1, reż. Irena Byrska, 22.01.1972; 
87. Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa, reż. Józef Wyszomirski, 08.04.1972; 
88. Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów, reż. Stan i sław B ie li ń sk i , 4.05.1972; 
89. Teatr Polski. Poznań, rez. Roman Kordziński . 16.09. 1972; 
90. Teatr Telewizj i, reż. Jan Świdersk i, 25.12.1972; 
91. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż. Danuta Jagła, 21.01.1973; 
92. Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego, Kraków, 
reż. Mieczysław Górkiewicz, 06.10.1973; 
93. Teatr Do l n ośląski , Jelenia Góra, reż. Krzysztof Pankiewicz, 03.03.1974; 
94. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce-Radom, reż. Ryszard Krzyszycha, 31.07.1974; 
95. Teatr Nowy, Zabrze, reż. Mieczysław Daszewski, 26.03.1975; 
96. Przedstawienie impresaryjne, reż. Gustaw Holoubek, 01 .1O.1975; 
97. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki , Białystok, reż. Ryszard Kubiak, 22.04. 1976; 
98. Teatr Płocki, reż. Zygmunt Wojdan, 11.09.1976; 
99. Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn, reż. Krzysztof Rościszewski, 08.1 2.1 976; 
100. Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego, Kraków, 
reż . Mieczysław Górkiewicz, 16.08.1977; 
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101. Teatr Ziemi Pomorskiej, Grudziądz, reż . Bronisław Orlicz, 11 .09.1977; 
102. Teatr radomski w organizacji, Radom, reż. Aleksander Berlin, 16.01 .1978; 
103. Teatr Nowy. Łódź, rez. Kazimierz Dejmek, 14.09.1978; 
104. Teatr Powszechny, Warszawa, rez. Zygmunt Hubner, 16.11 .1978; 
1 OS. Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolski, 
reż . Stefania Domańska. O 1 .03.1979; 
106. Teatr Polski. Bielsko-Cieszyn, reż. Marek Tadeusz Nowakowski, 02.10.1981; 
107. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż. Jan Perz, 15.11.1981; 
108. Teatr Polski, Bydgoszcz, reż. Leszek Czarnota, 27.02.1982; 
109. Teatr Wybrzeże, Gdańsk, reż. Stanisław Hebanowski, 20.03.1982; 
11 O. Teatr Polski. Szczecin, rez. Andrzej Rozhin, 05.06.19B2; 
111. Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów, reż. Henryk Mozer, 20.11 .1982; 
112. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, reż. Jerzy Kreczmar, 19.02.1983; 
113. Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, Zielona Góra, 
reż. Janusz Kozłowski, 12.03.1983; 
114. Teatr Ludowy, Kraków-Nowa Huta, reż. Stanisław lgar, 28.05.1983; 
11 S. Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn, reż. Janusz Kozłowski, 19.06.1983; 
116. Teatr Polski, Warszawa, reż. Kazimierz Dejmek, 25.06.1983; 
117. Teatr im. J. Osterwy, Lublin, reż. Jan Świderski, 27.03.1984; 
118. Teatr Narodowy, Warszawa, rez. Jerzy Krasowski, 16.04.1984; 
119. Teatr Zagłębia . Sosnowiec, reż. Janusz Ostrowski, 15.09.1984; 
120. Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa, reż. Bogdan Michalik, O 1.10.1984; 
121. Tear im. C.K. Norwida, Jelenia Góra, reż. Stefania Domańska, 12.10.1984; 
122. Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn, reż. Stefania Domańska, 16.02.1986; 
123. Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, reż. Andrzej Wajda, 21.06.1986; 
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124. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok, reż. Jacek Pacocha, 05.11 .1986; 
125. Słupsk i Teatr Dramatyczny, reż. Ewa Banacka, 22.11 .1986; 
126. Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Tarnów, reż. Wojciech Jesionka, 27.03.1988; 
127. Teatr Polski, Warszawa, reż. Kazimierz Dejmek, 11 .11 .1988; 
128. Teatr Dramatyczny im. J. Szan iawskiego, Płock, 

reż. Tomasz Grochoczyński, 10.12.1989; 
129. Teatr im. W. Bogusławskiego, Kalisz, reż. Waldemar Wilhelm, 23.06.1990; 
130. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż. Tomasz Grochoczyński, 12.10.1990; 
131. Teatr Dramatyczny, Legnica, reż. Remigiusz Caban, 10.11 .1990; 
132. Teatr Dramatyczny, Elbląg, reż. Andrzej Walden, 15.11 .1990; 
133. Teatr Ateneum 1m. S. Jaracza, Warszawa, reż. Gustaw Holoubek, 01.12.1990; 
134. Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolski, reż. Jan Różewicz, 02.03.1991; 
135. Teatr Polski, Poznań, reż. Conrad Drzewiecki, 16.05.1991; 
136. Teatr ~ląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice, reż. Jerzy Zegalski, 17.10.1991; 
137. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego, Koszalin, 
reż. Ryszard Major, 25.10.1991; 
138. Teatr Polski. Wrocław, reż. Andrzej Makowiecki, 27.10.1991; 
139. Teatr Nowy, Lublin, reż. Cezary Karpiński, 30.03.1992; 
140. Teatr Współczesny, Szczecin, reż. Bogusław Kierc, 08.05.1992; 
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141. Teatr im . C.K. Norwida, Jelenia Góra, rez. Zygmunt Bielawski, 07.03.1993; 
142. Teatr Powszechny, Łódź, reż. Jerzy Hutek, 15.03.1993; 
143. Teatr Polski, Bydgoszcz, reż. Józef Fryźlewicz, 27.03. 1993; 
144. Teatr Miejski, Gdynia, reż. Zbign iew Bogdański, 03.04.1993; 
145. Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów, reż . Bogdan Ciosek, 11.09.1993; 
146. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, reż. Gustaw Holoubek, 21 .10.1993 
(przedstawienie jubileuszowe z okazji 100-lecla teatru); 
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147. Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole, reż. Jarosław Ostaszkiewicz, 13.11 .1993; 
148. Teatr im. W. Horzycy, Toruń, reż. Krystyna Meissner, 09.01 .1994; 
149. Teatr Telewizji, reż. Olga Lipińska, 02.05.1994; 
150. Teatr Nowy im. G. Morcinka, Zabrze, reż . Jerzy Sopoćko, 14.05.1994; 
151. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych, 
rez. Józef Słotwiński , 09. l 0.1994; 
152. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, reż. Piotr Szczerski, 11.11 .1994; 
153. Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, Zielona Góra, 
reż. Waldemar Matuszewski, 31.1 2.1994; 
154. Firma Teatralna Tespis, Kraków, reż. Henryk Giżycki, 06.1 1.1995; 
155. Teatr Dramatyczny, Elbląg, reż. Józef Jasielski, 27.03.1996; 
156. Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego, Radom, 
reż . Wojciech Kępczyński, 17.05.1996; 
157. Teatr Nowy, Lublin, rez. Roman Kruczkowski, 06.1996; 
158. Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa, reż. Henryk Talar, 07.09.1996; 
159. Miejski Ośrodek Kultury, Ruda śląska, reż. Henryk Konwiński, 25.04.1997 
(przedstawienie impresaryjne „Pomsta"); 
160. Teatr Polski, Bielsko-Biała, reż.. Henryk Talar, 16.10.1997; 
161. Teatr Starom iejski, Warszawa, reż. Bartosz Zaczykiewicz, 18. 11 .1997; 
162. Teatr Polski, Szczecin, reż. Janusz Józefowicz, 09.01. 1998; 
163. Teatr im. W. Bogusławskiego, Kalisz, reż.. Cezary Morawski, 17.01.1998; 
164 .. Teatr Polski, Warszawa, reż. Andrzej Łapicki , 14.02.1998; 
165. Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn, reż. Andrzej Rozhin, 18.04.1998; 
166. Tarnowski Teatr im . L. Solskiego, Tarnów, reż. Stanisław Świder, 20.02.1999; 
167. Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok, 
reż. Cezary Morawski, 17.04. 1999; 
168. Kompania Fredrowska, Wrocław, reż.. Marek Lis-Orlowski, 10.09.1999 
(„Co jest grane w nocy w teatrze albo Zemsta"}; 
169. Scena Polska, Czeski Cieszyn, reż. Andrzej Hrydzewicz, 25.09.1999; 
170. Teatr Dramatyczny im. J. Szan iawskiego, Płock, 
reż . Tomasz Grochoczyński , 10.10.1999; 
171. Estrada, Katowice, reż. Bogdan Tosza, 05.11.1999; 
172. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego, Koszalin, 
reż. Andrzej Hrydzewicz, 23.09.2000; 
173. Teatr Powszechny, Łódź, reż. Marcin Sławiński, 17.02.2001 ; 
174. Teatr im. H. Modrzejewskiej, Legnica, reż. Piotr Dąbrowski, 02.02.2002 
(.Zemsta, czyl i sen chorego inaczej"); 
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175. Teatr Polskiego Radia, reż. Janusz Kukuła , 28.09.2002; 
176. Teatr im. A. Fredry, Gniezno, reż. Tomasz Szymański, 08.11.2003; 
177. Teatr Logos, Łódź, reż . Roman Komassa, 08.09.2004; 
178. Krakowski Teatr Scena STU, Kraków, Krzysztof Jasiński, 05.12.2004; 
179. Teatr im. S. Żeromskiego, Kielce, reż. Piotr Szczerski, 23.04.2005; 
180. Teatr Polski, Poznań, rez_ Piotr Cieplak, 29. l 0.2005; 
181. Teatr Dramatyczny, Elbląg, reż. Katarzyna Gabrat-Szymańska, 17.12.2005; 
182. Teatr Mały, Wrocław, rez. Edward Kalisz, 07.05.2007; 
183. Teatr Nowy, Zabrze, reż. Zbigniew Stryj, 24.11 .2007; 
184. Teatr Kameralny, Lublin, reż. Andrzej Żarnecki. 04.02.2008; 
185. Nowy Teatr, Słupsk, reż . Ireneusz Kaskiewicz, 09.02.2008; 
186. Teatr Polski, Warszawa, reż. Jarosław Kilian, 16.02.2008; 
187. Teatr im. A. Mickiewicza, Częstochowa, rez. Grzegorz Warchoł, 15.03.2008; 
188. Teatr Współczesny, Szczecin, reż. Anna Augustynowicz, 05.04.2008; 
189. Wrocławski Teatr Komedia, reż. Edward Kalisz, 25.09.2008; 
190. Wrocławski Teatr Lalek, reż. Jerzy Radziwiłowicz, 25.10.008; 
191. Teatr im. J Osterwy, Gorzów Wielkopolski, reź. Andrzej Rozh1n, 27.03.2009; 
192. Teatr Polski, Bielsko-Biała, reż . Kazimierz Ta mas, 16.05.2009; 
193. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych. 
reż. Weronika Szczawińska, 19.11.2009; 
194. Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego, Radom, 
reż. Krzysztof Babicki, 17.09.2011 ; 
195. Teatr 1m. S. Żeromskiego, Kielce, reź. Piotr Szczerski, reż. 26.05.2012; 
196. Och-Teatr, Warszawa, reż. Waldemar Śmigasiewicz, 14.02.2013; 
197. Teatr Polski, Warszawa, reż. Krzysztof Jas i ński, 09.03.2013; 
198. Teatr im. W. Siemaszkowej, Rzeszów, reż. Remigiusz Caban, 23.03.2013. 
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