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ALEKSANDER FREDRO 

PRO MEMORIA 

FRAGMENT 

Razu jednego kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem; 

Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na najpierwszych scenach pojąłem treść sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgać rady ... ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak koniec końców zawsze szczutka wziąłem. 
U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem, 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Ze podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 
Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty, 
Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty 
Dał wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!! ... 
Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię: 

Darowałem mu pisma, ażeby poprawit, 
Potem wydat .. . a sobie wawrzyny zostawił. 

Mędrzec wziął, co chciał. A musiałem bez swatów 
Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 
Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 
Trzeba było jeść diabla, aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie, 
Inaczej byłbym dernąl zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. 

W lwowskich tylko, jak mówię, i pies nie zaszczekał. 
Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekd. 
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ST ANISLA W KASZYŃSKI 

SZTUKA O MIŁOŚCI 

Nie mam już co do tego złudzeń , że wprowadzenie 
w świat sztuki i literatury mniej zorientowanego czy
telnika czy widza wymaga od komentatora nielada 
kunsztu ped;;gogicznego i biegłości pióra. Jest to bo
wiem cz.ynn.ość niezmiernie suibtelna, od które:i Ja:k 
najbardziej za•leży powodzenie akcji popularyzacyjnej. 

Otóż, ilekroć mam „objaśnić" trudniejszy wiersz, 
zawsze opadają mnie wątpliwości, czy potrafię prze
kazać wiernie jego zawartość i sens, nie okaleczywszy 
ni odrobiny zwiewnego piękna. Ta sama udręka na
chodzi, kiedy trzeba precyzyjni~ udowodnić, że każ
dy tekst dramatyczny grany w teatrze reżyser może 
pokazać (krytycy mówią w tym miejscu „odczytać") 

zupełnie różnie, i to w zależności od tego, jakie spra
wy chce zaakcentować oraz jakie wraże9ia i emocje 
pragnie wywołać u widzów. Na pozór wydaje się to 
niemożliwe, skoro przecież wystawia się identyczną 

sztukę. A jednak tak jest. 
Przy interpretacji wchodzą w grę różnorakie czyn

niki - niebagatelną rzeczą jest indywidualność reży
sera spektaklu, jego artystyczna pomysłowość, następ
nie talent wykonawców, stosunek do tradycji insce
nizacyjnej (gdy chodzi o rzecz klasyczną) , a również 

i aktualny moment historyczny, określający w znacz
nej mierze nastroje i upodobania publiczności. Praw
da, to nie takie proste ułatwić bliźnim pełne zrozu
mienie sztuki teatru ... Spróbujmy jednak pokazać te 
zabiegi na „Zemście", którą oglądamy dziś wieczo
rem. 

Po raz pierwszy wkrcczyła ona na scenę 17 lutego 
1834 r„ by wracać na nią bardzo często, w różnych 

teatrach i czasach. Przyjmijmy do wiadomości i to, 
że tę samą wspaniałą komedię najdowcipniejszego 
nie tylko z hrabiów grc.no tak, siak, owak i jeszcze 
inaczej. W każdym poszczególnym przypadku o kształ
cie scenicznym „Zemsty" decydowały wspomniane 
elementy, wyznaczające jej wymowę. W połowie ub. 
w ., w teatrach z widownią svlachecką, służyła ona, 
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poza zabawą, gloryfikacji tego stanu i jego dobry-eh 
obyczajów, patrzono na nią z rozrzewnieniem, bo 
przypominała bliskie i swojskie zdarzenia . W epoce 
„wielkich gwiazd" aktorskich (w końcu wieku) byla 
wyśmienitą okazją do popisu wielkich tuzów sceny. 
Juliusz Osterwa spreparował „Zemstę" w 1924 r. w 
stylu ultradewocyjnym. Okrasił mianowicie dialogi 
dżwiękam~ kurantów i organów, a :rnnim Cześnik 

zaczął swą pierwszą kwestię: „Piękne dobra w każ

dym względzie" ... , przed oczyma chyba zdumionych 
widzów przesunął się niemo... ksiądz w asyście do
mow.ni'ków: wracano ze m.siry w kaplicy zamkowei. 
(Szeptano później w światku aktorskim, że kiedy 
Osterwa wznowi „Śluby panieńskie" . to Jan czekając 
na Gucia śpiewać będzie „Kiedy ranne wstają zorze"). 
„Wzbogacenie" sztuki taką sceną o niedwuznacznym 
charakterze, o której się ani śn-'.fo Fredrze, określało 

bardzo jednoznacznie całą atmosferę utworu i miało 

sugerować, iż skoro żyje się tak nabożnie i cnotliwie 
pod tym dachem, to nic nikczemnego zajść tu nie 

może. 

Była więc „Zemsta" poczęta w kruchcie, była rów
nież „Zemsta" mocno stylizowana, •robiona z dystan
su, czym Iwo Gall zamierzał ściszyć, zneutralizować 

świństewka , jakich tu wiele, choć misternie ukry
tych w bryzgach przedniej wesołości i wyb0rnych 
sytuacji. Doktrynerscy reżyserzy sporządzali ,.Zem
stę" jako hasło do zbratania i wspólnoty narodow~j, 
jako apel o ogólne ,.Kochajmy się!" , biorąc za pod
stawę swej naiwnej koncepcji finał sztuki, gdzie po
godzeni protagoniści kończą swe spory i waśnie po
daniem ręki do zgody. Po wojnie ostatniej, w niektó
rych inscenizacjach, starano się na siłę wydobyć 

wszystkie realia , jako że „Zemsta" miała być oskar
życielskim portretem zgniłej szlachetczyzny. 

Oto próby i eksperymenty. Boy powiedział kiedyś, 

iż „Zemsta" jest odlana z tak szlachetnego kruszcu, 
że żaden reżyser nie zdoła jej popsuć. Wierzę Boyowi, 
ale to jeszcze nie załatwia sprawy, bowiem zawsze 
trzeba ją jakoś wystawić. Odwołać się do wzorów 
albo pokazać w niej coś nowego. Nie wystarczy po
wiedzieć, że „Zemsta" jest klejnotem naszej drama-
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turgii. Któż wierzy dziś na słowo? Dlatego sprawdza
jąc jej świeżość, roztropnie zadać pytanie, gdzie 
zachował się jej aromat i wdzięk, co z tych scen 
i słów obumarło, co nadal zachowuje wartość, co 
emanuje barwą aktualności. Przecież, dalibóg, nie 
zechcemy dziś uwierzyć w trwałą zgodę sarmackich 
pieniaczy i w.arohołów, tak wysoko ce:niący1ch sobie 
wagę testamentów i nieruchomo-ki, jak też nie uwie
rzymy w wianuszek fertycznej Podstoliny, zwiędły 

już zapewne w zaciszu stunislawowskich sypialni. 
Z tego wszystkiego powinniśmy się tęgo zaśmiewać, 

koniecznie!!! 

Warto natomiast spojrzeć na inne postaci. W dys
kretnych miejscach tego zamczyska snuje się przecież 
para miłośników, to Klara i Wacław. Dzieje ich serc 
i intymnych szeptów, zaklęć i wyznań •rozj::iśniają 

ponure tło sporów i intryg, jak niegdyś dzieje Romea 
i Julii, jak obecnie... Rzeczywiście znacznie trudniej 
o porównanie z współczesnym języki~m i stylem 
amandi. Który z naszych chłopców, wykarmionych 
na pożywkach egzystencjalizmu, na prozie Hłaski 

i jazzie, powie jak fredrowski Wacław do dziewczy
ny w czarnych pończochach: .,Któż by nie chciał dać 
pól życia, By mógł wyssać do upicia, Wyssać duszą 
z ust twych słowa"? ... No nie, dziś inaczej rozgrywa 
się afekty i namiętności. Bo style istnieją nie tylko 
w historii architektury i muzyki, ale także w miłości. 

Patrzmy zatem na tych kochanków z perspektywy, 
z wyrozumieniem, z pobłażaniem. Odnajdziemy może 
jakieś bałamutne słówko i szelmowską minkę, trzeź

wość i filuterność w afektach Klary, doświadczenie 

i zręczność w intrydze Wacł&wa. Ich miłość, sposób 
myślenia i odczuwania, znacznie odbiega od mental
ności i stylu zalotów Podstoliny i Cześnika, to już 

inny świat, inne konwencje - inne amory. Warto za
stanowić się nad ich technikl'\ i strategią działania w 
milości, by spostrzec, że nasza epoka nimfetek doko
nał& pewnego postępu. 
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ANEGDOTY O „ZEMSCIE• 

Działo się .to w krakowskim ·teatrze za dyr. sław
nego Stanisława Koźmiana. Aktor g-rający Rejernta 
mówti. tatkie izdanie do Mularzy: „Stary Cześnik jęt'y 
szałem strzelał do mn.ie". Słowa „jęty sziałem" wy
mawiał jako jedno ·słowo. 

- Słuchaj no pan, co tlo takiego jen.ty.szał? 
- Jentyszał? Jentyszal? A, to stara broń polska. 

W wa.I'Sz·a.wskim przedstawieniu „Zem!;lty" w 1933 
roku Oześni:ka grał Jerzy Leszczyński·, a Papkina Ma
riusz Ma~yński. Jak opowiada Boy, Leszezyński za
mi.ast powiEC"dzieć „Taką bym mu kiurtę Sk!roił ' ', po
wiedział: „Taką bym mu fimfę skroił". Maszyński, 

odbiera:jący tę kwestię, powtórzył :;:i kolei•: „Diabliż 

mi tam po tej fimfie"„. i. .. •tu przerarllił się. Przez se
tną część sekunidy czuć byiło, że s.rę zastanawia, jak 
wybrnąć . Ale jedynym możliwym rymem byłoby: 

„Jak zadyndam na 111i·mfie'', wobec czego trezygn.e>wał 

z rymu i zakończy,! wiernie: „Jak zadyndam gdzie na 
:furcie". 
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