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Czym jest Pan Tadeusz dla twórczości Mickiewicza, tym dla twórczości Fredry 
Zemsta: pożegnaniem mijającego świata szlacheckiego, pożegnaniem go spoza progu 
ostatniego rozbioru. Pan Tadeusz wszakże to nie tylko akt pożegnania, ale zapowiedź 
nowych czasów, nowego rozwoju narodu. Kształt artystyczny komedii nie pozwalał 
na więcej aniżeli na akt pożegnania. Ten zaś Fredro wykona! w sposobie, który w 
istocie swojej. w swoistym skojarzeniu prawdy, humoru i poezji, jest sposobem 
mickiewiczowskim. 
Cześnik Raptusiewicz i rejent Milczek, dwaj sąsiedzi zamieszkujący to samo podruj

nowane zamczysko, sąsiedzi tak bliscy, że kury mogą sobie wzajemnie policzyć i 
bydełko na przynależnych im częściach zamkowego dziedzińca, należą do rzędu 
powiatowych wielkości. Przekrój komediowy poprzez ich egzystencję to zarazem 
przekrój przez prowincję szlachecką, a wiadomo, że tą drogą pisarz umiejący obser
wować najłatwiej osiąga typowość. Owa prowincja i stare zamczysko mają bowiem 
realny pierwowzór, po dzień dzisiejszy on istnieje: Odrzykoń koło Krosna, przy
należy do majątku Korczyna, będącego własnością żony pisarza. 

Spór, który łączy, a zarazem dzieli tych sąsiadów, co chwila ociera się o sytuacje 
trudne do przemiany w konflikt komediowy, trudne do utrzymania w ramach poety
ki tego gatunku. Fredro używa przemyślnych zabiegów, ażeby pieniactwo i 
samowola jego bohaterów nie przekroczyły granic, po których przejściu przestaną 
być zabawne. 
Bodaj dwa z tych zabiegów należy wskazać. Jeden to Papkin.Ów zubożały dworak, 

na skutek szczególnego automatyzmu psychicznego, jaki nim niezmiennie rządzi, na 
przemian odważny i tchórzliwy, jest kreacją w istocie chaplinowską. Używa go pi
sarz w komedii jako coś w rodzaju scenicznego komiwojażera, bez którego nie obej
dzie się we wszystkich ważniejszych momentach akcji: on Cześnikowi ma służyć za 
posła, pośrednika w małżeństwie z Podstoliną; on dowodzi najazdem na murarzy 
naprawiających mur; on sprowadza do domu Cześnika jeńca Wacława ; on jako 
sekundant Cześnika przynosi Rejentowi wyzwanie. Wszędzie obecność i działanie 
Papkina ostrzega widza by nie obawiał się żadnych groźnych perypetii . 

Drugi zabieg: optymistyczna, pełna humoru poprawka do natury ludzkiej. Fredro 
ukazuje ludzi, których postępki są tak zgodne z normami środowiska , że stają się oni 
daltonistami, niezdolnymi do jakiejkolwiek autooceny. Sylwetki tych ludzi łagodzi 
wszakże rysami, w których się objawia prosta, ludzka, a nawet sympatyczna cząst
ka ich natury. Wiemy na przykład dobrze, co powoduje Cześnikiem, kiedy sunie w 
koperczaki do Podstoliny. Chodzi o jej dochody i majątki. Ten sam Cześnik wypada 
całkiem inaczej. nadal zabawnie, lecz w sposób budzący dla niego przychylność, 
kiedy opowiada, jak skradl Podstolinie całusa . Z sejmikowego rębajły wychodzi na
iwne dziecko. 
Taką jest optymistyczna poprawka Fredry do natury ludzkiej. Rejent, Wacław , 

Papkin nawet, zostali objęci tą poprawką . Dzięki temu prawda kojarzy się z dobrotli
wym humorem i prowadzi do najtrudniejszej odmiany poezji: poezji codzienności, 
poezji rzeczywistości. Od pierwszego do ostatniego aktu Zemsta jest nią przenik
nięta . 

Aleksander Fredro, PWN, Warszawa 1968. 

Odrzykoń pod Krosnem, ruiny zamku. 

i . 

Tadeusz Boy-Zclci1ski 

„. trzeba, aby na scenie był święty ogień , za sceną czujna myśl , a na widowni uczu
cie radosnej i wzruszonej dumy, że te utwory jednego z największych artystów 
świata zrodziły się u nas. Bo to, że poza Polską nikt nigdy zapewne się nie dowie -
chyba że uwierzy na słowo - czym jest Fredro, to powinno pomnażać tylko naszą 
przyjemność, dając jej pieprzyk wyłącznego posiadania, tak zachwalany w miłości. 

Molier jest kolosem; jest jednym z tych ludzi, którzy - zupełnie realnie - zmienili 
bieg świata, jak Ludwik XIV, jak Napoleon; dlatego krzywdę się czyni Fredrze 
przeprowadzając niepotrzebne paralele między nim a Molierem. Fredro takich 
porównań nie potrzebuje i nie znosi; jego królestwo jest z zupełnie innej planety. 
Molier to czyn, Fredro to marzenie; ale właśnie to przepojenie utworu komicznego 
poezją, to nasycenie go pogodną, jakby epicką wizją współczesności lub prze
sz I ości, ten jakiś szlachetny czar , to wszystko czyni Fredrę czymś odrębnym, 
jedynym może w literaturze świata . Komedia, satyra rodzi się w znacznej mierze z 
nienawiści; spojrzenie jest to najczęściej spojrzenie z dołu: Molier, Beaumarchais 
wypili w życiu wszelką gorycz i wszelkie upokorzenie i w nich hartowali swój talent. 
Fredro przyglądał się światu z ganku wiejskiego dworku; komedia jego jest dziec
kiem nie nienawiści, ale milości lub bodaj beztroskiej, nieco pańskiej pobtażliwości, 
i to może główne źródło jej niepodobieństwa do innych. 

Obrachunki fredrowskie, PIW, Warszawa l 956. 



Szanowny Dawny i Kochany Kolego. 
Spodziewam się, iż niezbyt się zdziwisz odbierając niespodzianie ten mój list, skoro 

wytłumaczę, co do niego stało się powodem. 
lesz/ego tygodnia w krótkim przeciągu kilku dni przedstawione zostaly w tutejszym 

teatrze dwie wyborne Twoje sztuki: Zemsta i Cudzoziemszczyzna. Sala by/a prze
pełnioną i zapal, z jakim te przedstawienia zostały powitane pomimo miernej gry 
aktorów z wyjątkiem parę ról lepiej odegranych - by/ ogólnym i - że tak powiem -
rodzinnym uczuciem namaszczonym. Rzeczywiście jakże nie być zachwyconym, sly
sząc te znamienite dzieła sztuki, osnute na tle narodowym, przeprowadzone umie
jętnie, trafnie i dowcipnie i wystawione nader pięknym, snadnym i potoczystym wier
szem: wierszem tak naturalnie plynącym, tak w dialogach szczęśliwie i zwięźle uchwy
conym, tak co do sytuacji i osób dokładnie zastosowanym, że zda się, że urok naszego 
języka nigdy wdzięczniej i rodzinnie} odezwać się nie mógł. A przy tym jakaż w obyd
wóch tych komediach tkwi głęboka i prawdziwa komiczność łącząca się z równą dra
matycznością i ze zręcznie zawiązaną intrygą; w nich arcydowcipnie i wesoło 

Jan Nepomucen Nowakowski - pierwszy Cześnik 
w Zemście. Teatr lwowski, 17 lutego 1834 roku. 
(zdjęcie prywatne) 

chłostasz przywmy i śmieszno.ści, nie pod
niecając złych namiętności, i w ca/ej osno
wie i toku rzeczy przebija się wyśmienity 
smak obok najdelikatniejszego uczucia 
szlachetności i zamiłowania rzeczy kra
jowych; i to wszystko w tak świeżych bar
wach wyrażone, że mniemać można, że do
piero wczoraj napisanym zostało. 
Ależ ile te wrażenia zwiększają się, gdy 

nie tylko te dwie komedie, ale w ogóle cale 
repertorium sztuk Twoich teatralnych, o któ
rych można powiedzieć, że ridendo casti
gant mores [śmiechem poprawiają obycza
je], porównywa się z nowoczesnymi utwo
rami scenicznymi, nawet z tymi, które się 
znamienitym talentem zalecają, ale w któ
rych niestety (krom rzadkich bardzo wyją
tków) przebija się jakaś skryta zawiść, chęć 
wzbudzenia nienawiści jednych klas prze
ciw drugich [siei], jakieś dziwne pojęcia i 
rozstrojenie rzeczy krajowych, jakby na 
przekorę najistotniejszych warunków i po
trzeb kraju i chyba tylko na korzyść wrogów 
naszych wymierzone„. zgoła najfatalniejsze 
przeistoczenie charakteru narodowego, 
miotając kłam i obelgę bez żadnego uwzglę
dnienia i czci na wszystko, co pod jakimkol
wiek względzie [sic], na wyższych szcze
blach naszego społeczeństwa stoi. 
Chwała więc i wdzięczność Tobie, że pocz

ciwe i rzetelne tradycje obyczajów i charak
teru narodowego wierne przechowa/eś w 

Twoich wzorowych komediach, które, jak 
dziś wzbudzają powszechne uwielbienia, 
tak i nadal pozostaną ozdobą naszej lite
ratury i dla przyszlych pokoleń przecho
wują się na pociechę i naukę, a Tobie zje
dnać powinny nazwisko polskiego Molie
ra. A tymczasem nie zrażaj się, i nie usta
waj w tak pięknym zawodzie i nie prze
stawaj zbogacać sceny polskiej Twoimi 
arcydziełami. Kto tak wzniośle i użytecz
nie pojmuje i urzeczywistnia sztukę, jak 
Ty to czynisz, tym samym ma sobie nada
ne właściwe posłannictwo, które wypeł
niając, walnie i najlepiej zasługuje się 
krajowi i na niewygasłą jego wdzięczność 
zarabia. 

Daruj, mój Drogi Kolego, że poważam 
się w tych niedołężnych słowach skryślić 
Ci wrażenia, jakie przedstawienie dwóch 
Twoich komedii wznieci/o u tutejszej pu- Witalis Smochowski - pierwszy Rejent w Zem.~cie . 
bliczności, wrażeń [sic], których bylem Teatr lwowski, 17 lutego 1834. (zdjęcie prywatne) 

świadkiem i z ca/ego serca i duszy uczestnikiem. Ale mianowicie jestem w tej mierze 
słabym tylko tłumaczem tych uczuć, które na tych reprezentacjach doznaly osoby 
zebrane z loży (z dwóch lóż złożonej) pani Arthurowej Potockiej, a których nazwiska 
do podpisu tego listu dołączone, najlepiej wrażenia przez nich doznane zaświadczą. 

Racz przyjąć przy tej sposobno.ści wyraz wysokiego szacunku i przywiązania 
dawnego Twego kolegi, wielbiciela i sługi. 

R. Załuski; Zofia Potocka, Eugenia z Larys.sów Januszkiewiczowa, 
Maria z Zamoyskich Potulicka, Teresa z Sulkowskich Wodzicka, Edward Rembowski, 

Kazimierz Potulicki, Maurycy Mann, Henryk Wodzicki 

Kraków, 20 lutego 1860 roku 
List do Aleksandra Fredry napisany 

po obejrzeniu Zemsty (14 lutego) i Cudzoziemszczyzny (17 lutego) w Krakowie. 
W roli Cześnika wystąpi I Józef Królikowski. 

* 
„.dziś napisałam list Papy do Romana Załuskiego, podziękowanie. Wczoraj cały 
wieczór Papa, Mama i ja - Papa klnąc wszystkimi językami na wszystkie pochwaly, 
komplementa i listy i co 5 minut rzucając papierem i ołówkiem - u/ożyli.śmy ten list, 
dziś ślicznie go przepisałam, a Papa podpisał i posialiśmy. Proponowałam, aby dodać 
post scriptum: „Niech Was wszyscy diabli wezmą z waszymi komplementami". 
Tylekroć razy Papa powtarza/ ten frazes pisząc, że można by/o przecież bodaj raz go 
napisać. 

Z listu Zofii z Fredrów Szeptyckiej, córki pisarza, do Wandy Ostrowskiej z 26 Il 1860. 

Listy zaczerpnięto z książki Fredro i Fredrusie w opracowaniu Bogdana Zakrzewskiego 
Ossolineum, Wrocław 1974. 



Tadeusz Boy·Żelcńsld 
Niezwykłe znaki na niebie i ziemi. Bilety na premierę „Rozmaitości" rozchwyty

wane na kilka dni naprzód, licytowane. Afisz ... Co za afisz! Nazwisko w nazwisko, 
sam~ tuzy, najdrobniejsza rólka. A główne role to same chwały naszego teatru, z 
sędziwym Rapackim na czele. 

Zemsta Fredry ... Pisałem o niej niedawno w Krakowie; wyśpiewałem wszystkie 
hymny na cześć tej uroczej komedii. Może by tak dla odmiany spojrzeć na nią z in
nego punktu widzenia? Na przykład ... z punktu murarza, który naprawiał mur 
graniczny? 

A więc było tak. Dwóch szlachciców sąsiadów dario ze sobą koty; jeden na złość 
drugie~u postanowi! naprawić mur. Posiał po murarza; w trakcie roboty drugi 
szlachcic murarza spędził i poturbował; pierwszy odmówił mu zapłaty i wysztur
chał go za drzwi. Później dwaj szlachcice się pogodzili, pożenili dzieci i wyprawili 
huczne wesele. A murarz? Historia nic już o murarzu nie wspomina. 
Cóż za głupstwo! - powie ktoś. Nie takie glupstwo, szanowny panie. Bo niech pan 

posłucha. Murarz miał dzieci („mieć możecie, tacy mlodzi", jak słusznie powiada 
Rejent); te dzieci miały znów synów, których posłano do szkoły, i dzisiaj te wnuki 
skromnego murarza to jest po trosze dzisiejsza rodząca się Polska, to jest - pub
liczność teatralna. I jak tu żądać, aby te wnuki poturbowanego murarza 'patrzyły na 
jaśnie wielmożne figle pana Cześnika z tym samym rzewnym sentymentem, z jakim 
np. patrzał na nie karmazyn Stanisław Tarnowski! 

Juliusz Osterwa - Wacław. Mieczysław Frenkiel - Cześnik. Kazimierz Kamiński - Dyndalski. 

Teatr Rozmaitości, Warszawa, 12 września 1923 r. 

Od lewej: Kazimierz Kamir\ski - Dyndalski, Ludwik Solski - Papkin, Mieczysław Frenkiel - Cześnik. 
Teatr Rozmaitości, Warszawa, 12 września 1923. 

A wnuki Rejent~ i Cześnika? - zapytacie. A szambelan Milczek, wychowanek Tere
sianum, i hrabiowie „de Raptusy" Raptusiewiczowie? Grają doskonale w bridża, nie 
opuszczą żadnych wyścigów, ale w teatrze bywają rzadko. Na tych Fredro jeszcze 
mniej może liczyć. 

Ale trzeba pisać o wczorajszym przedstawieniu. Przyniosło ono przede wszystkim 
wrażenie jedno, niezwykłe, górujące nad wszystkim innym: Rapacki! Idąc gotowa
liśmy się na akt pietyzmu dla nestora naszej sceny; nie bylo mowy o niczym podob
nym: furda pietyzm, zaznaliśmy rozkoszy artystycznej tak pełnej, tak mocnej, jak 
rzadko w teatrze zdarza się kosztować. Cóż za wielki styl tej gry! Co za pełnia życia! 
Ile szatańskiego dowcipu w każdym błysku oczu! To sam duch Fredry przemawiał 
do nas w tej postaci starca, będącego ucieleśnioną wizją przeszłości. 

Druga osobliwość wczorajszego wieczoru to był - Solski z tremą. Wyobraźcie 
sobie, ten gracz nad gracze miał wyraźną tremę kreując pierwszy raz podobno rolę 
Papkina! l w tremie tej zaginął humor roli: została niepospolita giętkość i ruchliwość 
znakomitego artysty, ale brakło wesołości i ciepła. 

Dalej Cześnik i Dyndalski. Cóż to za para! Kawał historii polskiej, kawał naszego 
dawnego obyczaju stanął przed nami jak żywy w tej parze. Dwie istoty nierozerwal
nie zespolone z sobą, a tak odmienne, jak gdyby należały do dwóch zupełnie 
różnych ras, gatunków. Bo też i tak było. Karmazyn - i szarak! Jak cudownie rozu
miało się tę terminologię patrząc na Frenkla i Kamińskiego! Cześnik rosły, zażywny, 
krwisty, istotnie karmazynowy, krzepko dźwigający potężne, złotoglowiem opasane 
brzucho - zdawałoby się, że wessał w siebie wszystkie soki bogatej, polskiej gleby. 



Za nim przykurczony, silący się jak najmniej zająć miejsca, szary- Dyndalski. Skąd 
on się wziął taki chudy w tym dostatnim szlacheckim domu? Miało się wrażenie, że 
to przez uszanowanie; że prawo noszenia brzucha przypadło jedynie samemu jaśnie 
panu. 

Czy mam przepisywać cały afisz? Trzeba chyba; zanadto jest niezwykły. A więc 
jeszcze pełen wdzięku Osterwa - Wacław, wreszcie Krogulski, Szymański, Jaracz i 
Bednarczyk w mniejszych rola_ch - oto partie męskie; partie kobiece wypadly nieco 
blado w wykonaniu p. Pichor-Słiwickiej (Podstolina) i Majdrowiczówny. 

O reżyserię, mimo całego szacunku dla pracy Osterwy, gotów byłbym się spierać 
w licznych szczegółach. Nie umiem się pogodzić - we Fredrze przynajmniej - z tym 
stylem przybudówek reżyserskich, z tą obfitością kurantów, organów, niemych 
scen, z tą pantomimą zwłaszcza (ksiądz w otoczeniu całego domu Cześnika wraca
jący po mszy z kaplicy zamkowej!) rozpoczynającą akt pierwszy, a odwracającą 
uwagę od początkowych słów tekstu. Zdaje mi się, że to sł o w a właśnie mają tyle 
„koloru lokalnego", iż obywają się bez wszelkiej ilustracji. A na dowód, jak te 
zewnętrzne igraszki odwracają od istotnego ducha, wystarczy fakt, że po tyłu zabie
gach mających wydobyć „epokę" Waclaw-Osterwa-reżyser siada przy Rejencie z 
rękami w kieszeni i z nogą założoną na nogę, czego, jako żywo, syn przy ojcu (o ile 
w ogóle ten raczył mu pozwolić usiąść) uczynić wówczas nie mógł... 

Fragmenty recenzji z premiery Zemsty w Teatrze „Rozmaitości" w Warszawie 
zamieszczonej w „Kurierze Porannym" 1923, nr 250. 

Stefan Jaracz - Rejent. 
Teatr Ateneum, Warszawa, 25 września 1930 

Antoni Słonilnski 

Ś liczna komedia Fredry zagrana była wręcz znakomicie. Na specjalną uwagę 
zasluguje nienaganne mówienie wiersza, dykcja i swada aktorska całego zespołu. 
Dla mnie osobiście wiersz stanowi główną atrakcyjność komedii Fredrowskich. 
Fredro prozą tyle ma dla mnie sensu co Cezanne w jednobarwnej reprodukcji. 
Jakżeby się stał płaski Papkin mówiący prozą, jakże grubą szarżą wydałyby się nam 
jego bufonady' Cześnik nie do rymu latwo mógł by być posądzony o dość cyniczne 
samolubstwo. Obawiać się należy, że cała atmosfera Zemsty, czarująca nas rymem i 
rytmem słowa, ulotniłaby się w prozie, pozostawiając obraz oschłych serc i prymi
tywnych umysłów. Zemsta jest bezsprzecznie arcydziełem Fredry. Z wszystkich 
komedii Fredrowskich posiada najbardziej pomysłowy scenariusz, najzabawniejsze 
zestawienia postaci i charakterów, ale przyznam szczerze, że nie umiałbym się nią 
zachwycić na zimno, bez narkotyku poezji, która osłania brutalność, potęguje 
wdzięk postaci i uprawdopodobnia nieprawdopodobne. Czyżby Cześnik, który jest 
kalkulantem, mogł powierzać Papkinowi tak poważne sprawy, jak swój mariaż lub 
swój honor, gdyby go Papkin, jak nas, nie zamroczył potoczystym wierszem? Albo 
Papkin powinien być mniej groteskowym błaznem . albo Cześnik głupszy. 

Zemsta była prawdziwym triumfem i świętem aktorskim mtodego jubilata 
Leszczyńskiego. Znakomity artysta porywał wdziękiem, impetem i humorem. Genia
lnym Papkinem byt Maszyński, najświetniejszą Podstoliną - Ćwiklińska, wdzięczną 
Klarą - Lubieńska, rozkosznym sługą - Solski i kapitalnym Rejentem - Węgrzyn. Na 
specjalne wyróż~ienie zasługuje młody Roland, który w roli Wacława pop isał się 

świetnym mówieniem wiersza Fredrowskiego. 

5 listopada 1933 r 

Fragmentv recenzji z przedstawienia Zemsty 
granego w Teatrze Narodowym w reżyserii Karola Borowskiego 

i w dekoracjach Stanislawa .Jarockiego. 
Gwalt na t\1elpomeme. WAiF. Warszawa 1982 . 
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Aleksander Fredro Zapiski starucha 
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Kazimierz \Vylrn 

Komediopisarstwo Fredry uderza śmialością obserwacji, prawdą ludzkich charak
terów, świetnym powiązaniem tekstu komediowego z jego scenicznym, żywym 
walorem. W tym znaczeniu najponętniejsza ze wszystkich szkól , szkola rzeczywis
tości, stanowi jego pisarstwa zarodnię. 

Aleksander Fredro , Warszawa, 1968. 

Barbara Lasocka 

Tak, jak umiejętnie podpatrywał łudzi, ich usposobienie i zachowanie, tak samo 
trafnie obserwował możliwości aktorów wcielania się w różne postacie. Te 
obserwacje - życia i sceny- tak się u Fredry zespolą, że trudno je rozdzielić, trudno 
nieomylnie wyrokować, co stanowiło pierwszą, zasadniczą podnietę . 

O Fredrze. Dwadzie.\rw lat badań, „Pamiętnik Teatralny" 1964. z. 3. 

Jan Lechoi1 

Język Zemsty - sam rytm polskości , sama muzyka polskiego zawadiactwa, pieniact
wa! Cóż to za boska sztuka! Każde słowo jest tu niezbędne. Rejent jest równie wielką 
postacią jak Tartuffe. Jego oryginalność jest w tym, że to jest zarazem świętoszek i 
wielki pan, i człowiek odważny . 

Dziennik 30 sierpnia 1.94.9- 31 grudnia 1.9.50. t. 1. Warszawa 1992. 

Bohdan J(orzcniewski 

Śmiech Fredry.„ Nie popełni się wielkiej omyłki , jeśli nie przypisze się przynajmniej 
części niezwykłego sukcesu Fredry w naszych czasach tej właściwości jego sztuki. 
Zaspokajała ona jedną z najbardziej ludzkich, najgłębiej wlaśnie humanistycznych 
potrzeb człowieka. Ukazywała uroki i ponęty życia. 
Wdzięczność za ten dar była tym żywsza, że Fredro pod tym względem nie miał 

współzawodników. 

„Teatr" I 955, nr. 16. 

Od lewej: Ludwik Solski- Dyndalski, Jerzy Leszczyński -Cześnik. Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 1945 r. 

Od lewej: Józef Węgrzyn - Rejent, Jerzy Leszczyński- Cześnik. Teatr Wojska Polskiego, Łódź , 1946 r. 



ZEMSTA 
Aleksandra Fredry 

w Teatrze Polskim w Warsza,,ic 

październik - listopad 1912 roku 

występy zespołu Teatru Polskiego w Kijowie, Mińsku i Petersburgu 
przed otwarciem Teatru, które nastąpiło 29 I 1913 roku 

Reżyseria - Józef Sosnowski. 
Obsada: 

Cześnik - Michał Szobert, Klara - Wanda Tatarkiewiczówna, 
Rejent - Maksymilian Węgrzyn, Wacław - Józef Węgrzyn, Podstolina - Faustyna 

Krysińska, Papkin - Jerzy Leszczyński , Dyndalski - Józef Sosnowski, 
Śmigalski - Jan Guttner, Perełka - Stanisław Jarniński. 

15 marca 1916 roku 

premiera w Teatrze Polskim w Moskwie w gmachu Teatru Kameralnego 
Reżyseria - Arnold Szyfman, scenografia - Wincenty Drabik·. 

Obsada: 
Cześnik - Jan Szymański, Klara - Zofia Kopczewska, Rejent - Stefan Jaracz, 
Wacław - Władysław Lenczewski, Podstolina - Julia Elsnerówna-Pęska, 

Papkin - Antoni Fertner, Dyndalski - Józef Zieliński, Śmigalski - Janusz Strachocki, 
Perełka - Tadeusz Lechowski, Murarz I - Józef Cornobis, 

Murarz li - Eugeniusz Snay. 

Zemsta, 1916. Występy w Moskwie. Stefan Jaracz - Rejent, Jan Szymański - Cześnik. 

Zemsta, 1919. 
Maria Brydzińska - Klara, 

Aleksander Węgierko - Waclaw. 

1 lutego 1919 roku 

Zemsta, 1919. 
Wincenty Rapacki - Rejent. 

Reżyseria - Aleksander Zelwerowicz, scenografia - Wincenty Drabik. 
Obsada: 

Cześnik - Aleksander Zelwerowicz, Klara - Maria Majdrowiczówna, Maria Brydzińska 
Rejent - Wincenty Rapacki, Wacław - Aleksander Węgierko, 

Podstolina - Stanisława Słubicka, Papkin - Jerzy Leszczyński, 
Dyndalski - Józef Zieliński , Śmigalski - Józef Porem ba, Perełka - Jerzy Bukowski, 

Mularz I - Feliks Zbyszewski, Mularz II - Tadeusz Chmielewski. 

Grano 17 razy. 



25 czerwca 1983 roku 
Reżyseria - Kazimierz Dejmek, scenografia - Jan Polewka. 

Obsada: 
Cześnik - Tadeusz Bartosik (Mariusz Dmochowski), Klara - Dorota Dobrowolska 

(Marta Żak, Joanna Szczepkowska) , Rejent - Ignacy Machowski (Andrzej 
Szczepkowski),Waclaw - Jan Frycz (Marek Barbasiewicz, Marcin Sławiński , 

Wojciech Alaborski), Podstolina - Anna Seniuk (Katarzyna Łaniewska) , Papkin -
Tadeusz Łomnicki (Jan Matyjaszkiewicz, Wieńczysław Gliński), Dyndalski - Bogdan 
Baer, Śmigalski - Józef Kalita, Perełka - Czesław Bogdański(Lech Ordon), Mularze 

- Damian Damięcki , Ryszard Nawrocki (Zygmunt Hobot, Ryszard Dembiński), 
Słudzy Cześnika - Andrzej Bieniasz, Piotr Brzeziński , Andrzej Chichtowski, 

Waldemar Wałisiak (Janusz Hamerszrnit, Piotr Loretz, Wiesław Małachowski, 
Sławomir Matczak, Tadeusz Wójcik). 

Grano 108 razy. 

Bogdan Baer - Dynda Iski, Tadeusz Bartosik - Cześnik. Teatr Polski , Warszawa, 1983 r. 

Tadeusz Łomnicki - Papkin, Anna Seniuk - Podstolina Teatr Polski, Warszawa, 1983 r . 

Damian Damięcki i Ryszard Nawrocki - Mularze, Ignacy Machowski - Rejent. 
Teatr Polski , Warszawa, 1983 r. 



11 listopada 1988 roku 
Reżyseria - Kazimierz Dejmek, scenografia - Jan Polewka, 

muzyka - Zbigniew Kamecki, układ tańca - Wanda Szczuka. 
Obsada: 

Cześnik - Janusz Zakrzeński (Jan Tesarz) , Klara - Ewa Domańska , Małgorzata 
Pieńkowska (Beata Łuczak-Mastyna, Małgorzata Sadowska), Rejent - Andrzej 

Balcerzak, Jan Matyjaszkiewicz (Eugeniusz Kamiński),Wacław - Dariusz Biskupski, 
Tomasz Budyta (Sławomir Glazek), Podstolina - Barbara Horawianka, Anna Seniuk 

(Zofia Tomaszewska, Krystyna Królówna), Papkin - Bronisław Pawlik (Wiesław 
Golas, Ryszard Nawrocki, Zbigniew Bogda!lski), Dyndalski - Bogdan Baer (Andrzej 
Balcerzak), Śmigalski - Ryszard Nawrocki (Bogdan Potocki, Józef Kalita), Perełka -
Lech Ordon (Piotr Grabowski) , Mularz I - Ignacy Machowski (Stanisław Niwiński , 

Stefan Szmidt), Mularz li - Jacek Kawalec (Stefan Szmidt, Michał Maciejewski, 
Krzysztof Gałka) , (Mularz !Il - Michał Maciejewski , Sławomir Glazek, Paweł 

Kozłowski, Micha! Jarmicki), Czeladź i szlachta: Piotr Grabowski, Mieczysław 
Kalenik , Bogdan Potocki , Tadeusz Paradowicz , Stefan Szmidt (Piotr Bąk , Grzegorz 
Gadziomski), Szlachcianki: Zofia Bawankiewicz, Barbara Dobrzyńska, Agnieszka 

Kumor, Jolanta Mielech, Renata Pękul, Danuta Rastawicka, Iwona Rulewicz, 
Katarzyna Tatarak, Kazimiera Utrata, Anna Zagórska (Izabella Bukowska, Maria 
Ciesielska, Stanisława Ferko, Magdalena Homanowska, Dorota Ignatjew, Alicja 
Jachiewicz, Izabela Kuna, Małgorzata Pieńkowska, Jolanta Russek, Małgorzata 

Sadowska, Olga Sawicka, Marzena Trybała, Łucja Żarnecka). 
Grano 393 razy. 

Jan Matyjaszkiewicz - Rejent, Wiesław Golas - Papkin. Teatr Polski, Warszawa, 1988 r. 
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DYREKTOR NACZELNY 

JERZY ZALESKI 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY 

ANDRZEJ ŁAPICKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

BOGDAN POTOCKI 

W programie wykorzystano projekty dekoracji i kostiumów 

LUC.II KOSSAKOWSKIEJ 

Anonimowa litografia ze strony tytułowej pochodzi ze zbiorów specjalnych 

Instytutu Badań Literackich PAN, zdjęcia archiwalne - ze zbiorów Teatru Polskiego 

i Instytutu Sztuki PAN 

Na czwartej stronie okładki - podobizna herbu Fredrów wg: 

J. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, rys. A. Jońca , Warszawa J 990 

Redakcja programu 
JOLANT A ŻUKOWSKA 

Opracowanie graficzne 
EWA LIBERA 

Redakcja techniczna 
MARIA GA WROŃSKA 
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SPONSORZY TEATRU 

BIURO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
SZWEYCER SP. Z O.O. 

LIGHTING & TECHNOLOGY TRADING LTD. 

BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH 
BIG S.A. 

AMBRA S.A. 
HURTOWNIA WIN IMPORTOWANYCH 

MECHANIKA 
SCEN TEATRALNYCH 

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY 
ADB 
A SIEMENS COMPANY 

USŁUGI INSTALACYJNO- BUDOWLANE 

OPROGRAMOWANIE FINANSOWO-KSIĘGOWE 

CONSULTING PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

SALON KWIATOWY 
KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, UPOMINKI 



TELEFONICZNA REZERWACJA BILETÓW - tel./fax 826 61 64 



ZEMSTA 
komedia w czterech aktach, wierszem 

Osoby: 

Cześnik Raptusiewicz .. „ ... .!.'!-.1!.lf.~7'. . ~.~-~!'.~.~:~~~~-·················· DANIEL OLBRYCI ISKI 
Klara, jego synowica ....................................................... IZABELLA BUKOWSKA 
Rejent Milczek .................................................................. IGNACY GOGOLEWSKJ 
Wacław, syn Rejenta .......................................................... „ ..•..•.•....... PIOTR BĄK 
Podstolina .............................................................. ... GRAżYNA BARSZCZEWSKA 
Papkin ........................ ..... ..... .. .... .. ... ...... .. ... .. ... .. .......... .......... .. DAMIAN DAMIĘCKI 
Dyndalski, marszałek Cześnika .... .. ... .. ... ... ... ....... ..... WIESŁAW MICHNIKOWSKI 
Ś.mig leki, dw rzanin Cześnika ................................... MARCIN JĘDRZEJEWSKJ 

Perełka, kuchmistrz Cześnika ........... ................................... DARIUSZ KW AśNIK 
Mularz I ...................................................................................... ARTUR JANUSIAK 
Mularz II ....................................................................................... TOMASZ KRUPA 

Reżyseria 

ANDRZEJ ŁAPICKJ 
Scenografia 

ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Realizacja tkaniny 
BARBARA LEVITTOUX-ŚWIDERSKA 

Asystenci reżysera 
BOGDAN POTOCKI, ROBERT W ALKOWSKI 

Asystentka scenografa 
GRAżYNA PIWOROW1CZ 

Muzyka 
ANDRZEJ KURYLEWICZ 

Nagranie pod kierownictwem Andrzeja Kurylewicza w składzie: 
Ewa Marczyk - skrzypce, Jan Lewtak - skrzypce, Marek Marczyk - altówka, 

Marek Iwański - altówka, Zbigniew Wegehaupt - kontrabas, Krzysztof Malicki - flet, 
Mirosław Pokrzywiński - klarnet, Dariusz Elbe - klarnet. Krzysztof Kott - puzon, 

Andrzej Kurylewicz - fortepian 

Sezon 1997/ 1998 Premiera 14 lutego 1998 roku 


