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Nie można równać Fredry z drapieżnym, pra
wie tragicznym Molierem, ale to pewne, że ten 
wiejski pan, zabawiający się sztuką komedii 
i po polsku pobłażliwy dla ludzi, był wielkim 
artystą i prawdziwym artystą komicznym. 

JAN LĘCHOŃ 

JA N LECHOr\J 

lD poezji polskiej nierówne wielkością zamy
słu, geniuszem poetyckim, znaczeniem dla narodu, ale 
równe wyczuciem tego, co nie dając się określić jest 
istotą naszej rasy, naszego ducha, ową właśnie pol
skością - dwa stoją arcydzieła: Pan Tadeusz i Zemsta. 

W Panu Tadeuszu ta polskość przenika wszystko, 
wiersz cudowny, wschody i zachody słońca, polowanie 
i grzybobranie, nie tylko wszystko, co jest w Panu 
Tadeuszu, jest polsk i1e, ale jest też w nim wszystko, co 
pol1skie - ·od polskich grzybów, słuckiego pasa, bigo
su, aż do bohaterstwa i modlitwy. W Zemście świat 

jest mniejszy, wiersz bardziej swego chowu, z wielkich 
spraw tylko w niej dźwięczą echa, nie mącąc życia 
zwykłych ludzi, którzy si,ę w niej kłócą, a mimo to owa 
sprawa ~ędzy Cześnikiem i Rejentem wydobywa 
z ich dusz polskość tak głęboką, charakter tak pow
szechnie ludzki, ale temperament talk nasz własny, 

ukazując go w takich skrótach mistrzowskich, z taką 
pasją, delek.tacją i rozmachem, że naród polski odnaj
duje się w Zemście tak samo jak w Panu Tadeuszu i że 
w dwu tych arcydziełach widzi swoją przeciętność, 

oczyszczoną przez poezjl ę i wzniesioną do poezji. 
Wydaje się na pozór śmieszne mówienie o „kathar

sis" w komedii, ole kiedy się słucha Zemsty - czuje 
się doprawdy tę siłę oczyszczającą, właściwą, zdawa
łoby się, tylko sztuce tragicznej. Ta moc dana jest jej 
dlatego, że wbrew temu, co pisalli tylekroć jej patetycz
ni chwalcy, pokazuje Zemsta Polaków, jakimi są na
prawdę, że ich nire idealizuje, że Cześnik, dzietny rę

bacz, jest słabą głową. a Rejent, tęga głowa, jest 
sknera i świętoszek. Jeżeli ich wady nas nie gorszą. 
to dlatego, że ukazane są z tak wiel ką sztuką, że dzięki 

niej radość artystyczna tłumi w nas zadumę moralną. 
Ani na chwilę nie są przecież Cześnik i Rejent wzorami 
Polaków i obywatelii. I otóż kiedy w ostatniej scenie 



ów Cześnik, pyszałek i zabijaka, który oczywiście był 
konfederatq, ale od tego czasu myśli tylko jak skroić 
kurtę Rejentowi, kiedy ten Cześnik, śmieszny i pospo
lity, ujrzawszy w swym zamku śmiertelnego wroga 
chwyta najpierw za karabelę, a później zdej1muje 
czapkę, żegna się i mówi owo sławne: „Nie wódź nas 
na pokuszenie" ... , scena ta, która mogłaby tak łatwo 
być fałszywa, budzi w nas nieoczekiwane wzruszenie, 
dreszcz dumy, że jesteśmy Pol,akami. W tej scenie obja
wia się bowiem ukryte pod ową pospolitością, zabijac
twem i pieniactwem dno duszy polskiej, na którym 
złożona jest ludzkość, szlachetność i honor, dno uka
zujqce się dopiero w chwilach wielkich ustrzqsów 
ludzkich i dziejowych, w których owi pospolrici Polacy, 
nieraz nędzni i tchórzliwi, zdobywają się na ofiarę 

i bohaterstwo, a zawiść i mściwość · ustępują w nich 
wspaniałomyślności i poczuciu braterstwa. Ostatniia 
scena Zemsty nie jest też jakimś wymyślonym dla efek
tu jej zakończeniem - jest ona psychologiczną koniecz
nością, jiest wyjawieniem ostatniego słowa prawdy 
o Cześniku, która jest zarazem prawdą o milionach 
Polaków, tak jak on śmiesznych i grzesznych, a w chwi
lach niezwykłych tak jak on pełnych ludzkości. 
Wśród iluż arcydzieł naszej poezji Zemsta jest też 

jednym z niewielu, które budzą radość dla najwyższego 
komizmu charakterów, dla dobrego końca sporu 
między Cześnikiem a Rejentem, dla wiersza prostego, 
a j1 akże własnego, jakźe w rytmie zwartego i jędrnego, 
w którym jest tylko tyle, ile trzeba słów, a jest zarazem 
prosta melodia i raźna poezja, radość dla mądrości 
i doskonałej sztuki, z jaką Fredro przenikał do głębi 
swych ludzi, dla jakiejś siły prostej a bynajmniej nie 
ślepej, ale właśnie mądrej i pańskiej, bijącej z tej cu
downej sztuki. 

'/ 



lD epoce goryczy zabrzmiał śmiech 
i objawił się największy autor komiczny, 
jakiego wydała nasza literatura. Właśnie 
wtedy. Po przegranym powstaniu. Przy
pomnijmy daty: „Pan Jowialski" - 1832, 
„Zemsta" - 1832/33, „Dożywocie" - 1835. 
Powód do zgorszenia, powód do napaści, 
ale i źródło satysfakcji. Fredro, żyjąc 

w kraju, dostąpił do tego, co było nieosią
galne dlla pisarzy emigracyjnych: był gra
ny. Pisał dla sceny, którą znał, dla akto
rów, których oglądał, żył blisko teatru 
i widział jak dobrze jest przyjmowany 
przez publiczność. To we Lwowie. Alle 
wystawiano go także w Krakowie i w 
Warszawie. 
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Stosunek krytyki do Fredry - to te

mat do pasjonującego studium. Zaczęło 

się stereotypowo: od pomówienia o wtór

ność, cudzoziemszczyznę, kosmopolityzm 

Potem przyszła akceptacja, ale także -

najostrzejszy atak i oskarżenia o śmiech 

w okrt!sie popowstaniowej żałoby. Póź

niej kapliczka, matecznik polskości i neo

sarmacki brąz, rozbijany skutecznie przez 

Boya. To ukryty radykał, to konserwa

tysta. A wszystko przy nie milknących 

brawach widowni. Interesujący przyczy

nek do losu komedii w kraju, gdzie sztuka 

musiała służyć sprawie, a spraw zawsze 

były tysiące. 



... dobre dzieła mogą powstawać na· 
wet w złym czasie - rzecz w tym bowiem, 
aby ten czas przetrwały ... 

* 
A z czasem radzą sobie komedie 

Fredrowskie zadziwiająco. Nie jest ich 
udziałem owa często spotykana sędziwość 
która nabiera rysów dziecinnych. Ileż to 
utworów, ongi poważnych, . po latach 
znaiwniało i wbrew intencjom autorów 
zasiliło zasoby literatury młodzieżowej. 
Nie wszystko dobrze się nam starzeje. 
Z Fredrą jest zgoła inaczej. Dziwny to 
zaiste i rzadki fenomen.: oto humor, bę
dący tu żywiołem i światopoglądem ra
zem, nie tylko niczego nie stracił ze swe
go blasku, ale z wiekiem jakby przybierał 
na sile ... 
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•W REPERTUARZE• 

TEATR POLSKI 

Lucy Maud Monrgomery ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
przekład Rozalia Bernstelnowa 
reiyserla Bohdan Czechak 
adaptacja Andrzej Konie 
scenografia Marian Iwanowicz 
opracowanie muzyczne Grzegorz: Kardaś 

Juliusz Kaden-Bandrowski GENERAŁ BARCZ 
adaptacja i reżyseria Roman Kordziński 
scenografia Józef Napiórkowski 
muzyka Tadeusz Woźniak 

Marek Piwowski YO-YO (na motywach pow i eści J. Hellera „Para
graf 22")' 
reżyseria Leszek Czarnota 
scenografia Władysław Wigura 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś 

Ewa Szelburg-Zarembina ZA SIEDMIONA GÓRAMI - baśń sceniczna 
reżyseria Bolesław Bombor 
scenografii! Marian Iwanowicz 
opracowanie muzyczne Grzegorz Kardaś 

SCENA KAMERALNA 

Tadeusz Konwicki KRONIKA WYPADKÓW MIŁOSNYCH 
reżyseria Grzegorz Mrówczyński 
adaptacja Mieczysław Orski 
scenografia Władysław Wigura 

SCENA STUDYJNA 

Czesław Milosz MÓWIĘ DO CIEBIE PO LATACH MILCZENIA ... 
reżyseria Marek Wi lewski 
scenariusz Jacek Jaroszyk 
scenografia Marek Grabowski 
muzyka Bohdan Błaiewicz 

•W PRZYGOTOWANIU• 

SCENA KAMERALNA 

Gabriela Zapolska KOBIETA BEZ SKAZY 
reżyseria Henryk T. Czarnecki 
scenografia Elibieta I. Dietrich 



„ 
r 

(< 
( 

~ 

W programie wykorzystano frag men ty artykułu „O polskiej lite
raturze dramatycznej" pomieszczonego w tomie „Cudowny świat 
teatru" pióra Jana Lechonia, PIW, Warszawa 1981 oraz frag
menty artykułu Henryka Bardijewskiego „Patrzaj, jaki świat 
wesoły ... " pomieszczonego w dwutygodniku „Teatr" nr 15 

z 1976 r. 

Program ilustrujq proj,ekty kostiumów autora scenografii do 
spektaklu Ryszarda Strzembały. 

DZIAł. 
TECHNICZNY: 
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KIHOWNIK TECHNICZNY . 
PIOTR RZEPECKI 

lllYGADJEll. SCENY 
STANISŁAW SZWAR.C 

KIEllOWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 
MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MęKIEJ 
WlADYSł.AW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 
MAOEJ GNATOWSKI 

STOLARSKI U 
ANTONI TR.OJANOWSKJ 

FP.YZJEUKIU 
HALINA MUSIAlŁ 

GtÓWNY ELEJC.TlYK 
ALOJ%Y ŚWIEl\KOWSKI 

AKUSTYK 
ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

llEKWIZYTOR. 
FELIKS HEINNCH 

SZEWC 
FERDYNAND l\OGUSZKA 

KOOADYNATOll PRACY AllTYS"nCZNE' 
ZOFIA Ml\óWCZYf!łSKA 

SEKRETARZ UTHACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 
EWA ADAMUS-SZYMBOR.SKA , 
OPllACOWANlli GP.ARCZNE 

I MARIAN IWANOWICZ 

REDAKTOR TECHNIC%NY 
PAWEŁ MEl\ASZYŃSKJ 




