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W SPEKTAKLU WYKORZYSTANO: 

Mazur z opery „Straszny Dwór" St. Moniuszki, 
Polonez Ludowy F. Dzierżanowskiego, Wiarusy 
(polonez) L. Falla w wykonaniu Polski~j Kapel! 

Ludowej ~eliks3 Dzierżanowskiego. 

OD REŻYSERA 

:V związku z wystawieniem w Teatrze Gnieź

ni ńskim „Zemsty" Al. Fredry -- Dyrekcja Tea
t ru zwróciła się do mnie z prośbą, abym napisał 
parę słów do programu. No cóż ! - zadanie wcale 
nieł atwe. O Fredrze i jego twórczości napisano 
c ałą masę książe!< , rozpraw i artykułów. Parę 

osób dzięki niemu dorobi ło się poważnych tyt u
łów naukow ych i uważani są do dzisiaj z nie
podw żalne a utorytety. I dobrze! - każdy kto 
chce i jest zainter eso ·any ty tematem oże 

wziąć do przeczytania odpowiednią książkę i z 
n iej dowiedzieć się w ielu ciekawy h r zeczy o t ym 
W3p nialym, a jednocześ nie dziwn ym, czasami 
mocno „ świntuszącym" człowieku. 

:Vyda je mi się, że n a jlepiej o sobie mówi sam 
Fredro w swej twórczoś- i. Trzeba jednak umieć 
i,o czytać. Prosto - bez udziwnień, niepot rzebnej 
nadbudowy czy na silę dorabian ej f ilozo ii. Wte·· 
dy pokaże nam s ię wielki artysta, o niebywałym 

v:yczuciu teatru, żarliwy Pola:, wytykający swym 
wi.półczesnym wszystkie nasze wa dy n r odow e. 
Wady, które j akże ła two moż a dost zec i dz"siaj. 

Mówiąc jednak o „Zemście" i twórczości Al. 
F r e r y dzisiaj chcia łbym wspomnieć człowieka , 

któremu w ogr omnej mierze zawdzięcz m moje 
z in teresow anie utworem . . Mam na myśli prof. 
J. NA SWIDERSKIEGO - w ielk iego aktor a , 
wspan iałer,o reżysera i cu downego p edagoga 
Uczył nas zawod u aktorskiego n ie tajqc swych 
~ekretów. Aktorstwo uważał za za ó jak każdy 
inny i podchodzi! do n iego super profesjonalnie. 
N twier dzenie studenta, że ,czegoś tam nie czu
ie" - w scenie, odpowiadał krótko - „Ty nie 
nasz czuć , t y masz grać' Czuć ·o można prz 'Pa
lon.. ja j ecznicę ' "· 

,.Nie rzu a jmy na bok okiem, 
!ID przepaści pe l'Jnie wkoło, 
Ale w niebo wzniósłszy czolo, 
5>mia łym naprzód idźmy krokiem !" 

Zemsta, . I, 2 



Był chyba juz ostatnim mistrzem w dziedzi
nie charak teryzacji. To największa tajemnica ak
tor stwa - mawiał. Jego słynne klejone nosy, od
stające uszy czy wywinięte powieki. Dzisiaj mło
dzi adepci aktorstwa nie mają pojęcia co to jest 
charakteryzacja, nikt ich tego nie uczy, starsi ko
ledzy także zarzucili tę umiejętność. Nic dziw
nego, reżyserzy nie wymagają tego, a aktorzy 
sta li się leniwi, puder albo kredka pod okiem 
- to wszystko. A szkoda! Szkoda dla teatru ,wi
dza i dla wyobraźni aktorskiej. Bardzo lubił grać 
ze studentami. Gdy scena jednemu z nas nie wy
chodziła zrywał się z miejsca, zdejmował mary
narkę i grał. Czy pokazywał? Nie - grał starając 

się swą grą pokazać studentowi, co jest ważne, 
na co trzeba zwrócić uwagę i co w danej scenie 
wybić na plan pierwszy. Fredro - kochany -
- mówił - to jest muzyka. Polonez lub Mazur_ 
Kochany - słowo, słowo i jeszcze raz słowo. Graj 
to tak, jak to hrabia napisał. On tam wszystko 
powiedział. Ty tylko graj - staraj się grać do
brze, bo Fredro będzie cię w nocy straszyć. 

Swider (tak go nazywaliśmy) bardzo lubił 

Fredrę, szczególnie „Zemstę" : Jest ona perełką, 

która powinna być chuchana i pieszczona więcej 

niż inne perły, których nie brakuje w naszej pol
skie j literaturze. Mogę się tylko domyślać jak za
reagowałby na podaną ostatnio przez prasę infor 
mację o tym . że „Zemsta" została wycofana z lek
tur szkolnych i mimo, iż nie ma cenzury - po
Z\VO! Państwo, że nie zacytuję tutaj tych ·do
mysłów. 

J ak tak dalej pójdzie to do „Zemsty" dołączą 
ta kże inne nasze w ybitne dzieła .No cóż - a le 
jest to temat na osobną rozprawę. 

„Co wczorajsi głuptasie zbudowali, dzisiaj 
mędrki burzą. Ale mędrki mądre - nic nie 
budują , aby jutrzejsi głupcy nie mieli co bu
rzyć". 

Ogromne znaczerue przykładał Swider do re
zyserii . Mówił .„ Grając Fredrę macie dwie dro
gi: albo dobrze grać - to wtedy będziecie pra
widłowo mówić wiersz, albo dobrze mówić wiersz, 
-- to wtedy będziecie dobrze grać. Mówił co to 
jest średniówka , o jej znaczeniu i możliwościach 
jakie z jej przestrzegania wynikają dla aktora. 

Głównym zadaniem aktora jest w gruncie 
rzeczy przestrzeganie fredrowskiego wiersza. Po
zwolę sobie zacytować jeszcze jedną z wypo
w iedzi Profesora, która moim zdaniem jest wy
kładnią Jego myślenia na temat teatru i jego 
roli . „We Francji istnieje komedia francuska i 
cokolwiek by s ię powiedziało o jej przedstawi
cielach jedno jest pewne, w domu Moliera gra 
się przede wszystk im dzieła klasyków literatury 
francuskiej i dba się z ogromnym pietyzmem o 
piękno mow. francuskiej ". U nas nie ma kome
dii , ni e ma Domu Fredry ani Słowackiego. Stąd 
trudnoś ci w kształtowaniu młodych aktorów, 

,k tórzy nie wiedzą ju ż nawet dzisiaj jak mówić 
należy polski wiersz, nie słyszeli ani Osterwy ani 
Węgrzyna ani Junoszy Stępowskiego czy Zel
werowicza, nie liczą się ze zdaniem tych , którzy 
_jeszcze mieli to szczęście b y u nich się uczyć. 

Wydaje mi się . że potrzebny jest w Polsce taki 
Jeden Teatr , w którym młodzi i starzy mogliby 
;; i ę .. nadyszeć polszczyzną" , zachłysnąć pięknem 

mow y polskie j, poezją polską w klasycznym wy
daniu. 

A może taki „Dom Fredry" mógłby powstać 

t u , w Gnieźnie, w teatrze noszącym jego imię , 

te t rze o wspaniał eh tradycjach. przez który 
przewinęło się wielu znanych twórców i akto
rów. którzy swymi dokonaniami trwale wpisali 

i ę w listę polskiego teatru. 

„Polak d'o wszyst kiego zdolny, tylko nie do 
zarządu . - I dlatego może właśnie r z ą dz i ć 
chce każdy". 



W dz.sie;szych trudn ych cz sa ch , pr zy w ielu 
problemach , jak ie nas nękają na co dzień, teatr• 
1 ludzie w n ·rn pra cl.l jący nie mogą zo tać sami. 
Spe:ł nia on rolę służebną wobec sw ego m iasta i je
•· o mies kańców. owinien wsłuchiwać się w ich 
''. os i liczyć s ic; z ich zdaniem. Ale zdan ie to po
winno być dobrze słyszalne. Tea tr dla Gn iezna -
- G ;ezno dla T ea t r u. Na pew no stan ie na wy
sokości zadania , jak ie publiczność m u pos ta w i, 
ale po \• inien odczuwać troskę i zainteresowanie 
~ w::rr i jakże częs to skom plik ow anym· i t r udn m i 
problemami, które go nękaj ą. Za interesow anie ni 
tylko ze st rony s ponsorów , miejscowych czy re
sortowych władz , a le przede wszys tkim ze stron y 
l udzi, którzy chcą mieć Teatr w Gnieźnie. 

TO MASZ GROCHOCZYŃSKI 

.S. Był kiedyś p 1·zegląd sztuk fredrow skich i o 
ile m nie pamięć nie m yli odbrvn ł się tu \\ 
Gnieźnie. 

A może by warto do tego wrócić? 

Wdzięczność ludzi , wielkość świata -
Każdy sieb ie m a na względzie , 

A dru giego za narzędzie, 

Póki dobre - · cacko, złoto, 

J ak zepsute - r usza j w błoto". 

Zemsta , a . IV , 6 

* 

„Trudno na szczyt się dostać , t r udniej się na 
n im ostać - a na jtrudniej z niego schodzić". 

Aleksander Fredro żył i pisał sWoJe komedie 
"' okresie polskiego rornantyzmu, wybierając 

ś?i1adomie ta k odrębny, odbiegający od trendów 
ówczesne j pols!dej literatury, sposób opisywania 
naszej rzeczywistości. Nie sposób jednak nie zau
ważyć , jak trafnie oceniał i wyszydzał pewne 
spo ł eczne mechanizmy i postawy, jak incydental 
ne, rea listyczne syt'.lacje i zdarzenia urastały w 
jego sztukach do metaforycznego, uniwersalnego 
uogólnienia. 

Fredrowskie diagnozy okazały się trwalsze 
niż pewien szfachecki obyczaj, któremu w całości 
poświęcone są jego sztuki. Teatr i jego konwen
cja, bez których twórczość hrabiego Fredry stra
ciłaby sens, nie są jedynym walorem tej twór
czości dzisiaj. Ten romantyczny komediopisarz 
n ie tworzył monoloe;ów Wielkiej i Małej Impro
wizacji, nie odzwierciedlał Bogoojczyźnianej 

walki na rodu. Opisywał swoich współczesnych , 

zanikające. obyczaje hreczkosiejów, ale i wiecznie 
żywe i aktualne postawy ludzkie. 

Oczywistą przesadą byłoby twierdzić . że 

„Zemsta" to sztuka prekursorska wobec europej
skiej historii. Ale czyż w roku zburzenia naj
straszliwszego muru wzniesionego przez ludzi 
dla ludzi - · w roku zburzenia muru berlińskie 
r.o. nie warto spojrzeć na „Zemstę" inaczej , niż 
tylko jak na zabawną, polską , zaściankowa 

awanturę? 

EWA PIOTROWSKA 

„Mocium panie, 
Wprzódy słońce w m1eJscu stanie, 
Wprzódy w morzu wyschnie woda, 
Nim tu u nas będzie zgoda". 

Zemsta, a. I, 2 
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TABLICA GENEALOGICZNA FREDROW 

J acek Fredro 
(1760-1828) 

Jan Maksymilian 
(1 783-1845) 

Seweryn 
(1787-1845) 

Rodzice I rodzeństwo Aleksandra Fredry 

Mariannę z Dembińskich 
(?-1806) 

Aleksander 
(1793-1876) 

Henryk Fredro 
(1799-1867) 

Ludwika Antoniowa 
Rozwadowska 

(1784-1839) 

Cecylia Leonowa 
.Jabłonowska 

(1795-1847) 

Julian 
(1797-1829) 

Edward 
(1803-1878) 

FREDROWIE HłRBU BO~CZA 
„Dom starożytny. Daw1iiejsi przodkowie ich od 
roku 966 pod imieniem Mieszków w tej ojczyź„ 
nie kwitnęli. Egzystencję zapewniała im sama 
przynależność do rodu, sam fakt, iż urodzili się 
I''redrami. Jeśli parali się piórem, to przede 
wszystkim z wewnętrznej potrzeby, a w dużej 

mierze dla rozrywki, zabawy". 

Za Zbigniewem Kuchowiczem 

KonstacJa Wincentowa 
Skrzyi1ska 
(1785-1865) 



JAK GRAC FREDRĘ? 
czyli o spotkaniach gnieźnieńskich 

„Wojciech Boratyi1ski zgłosił projekt orga -
111zowania co dwa lata w Gnieźnie przeglądu 

kilku najlepszych spektakli fredrowskich. Jego 
celem byłby przegląd możliwości interpretacyj
nych - przede wszystkim aktorskich - w tej 
d ramaturgii( ... ) Jak grać Fredrę? - jako hasło 

festiwalu wydaje s ię rozsądne. Spotkanie teatrów, 
l<rytyków. badaczy, reżyserów i aktorów może 
s tać się rzeczywistą konfrontacją poglądów, sta
n u wiedzy, pokazem talentów i rzemiosła arty
stycznego" - pisała w 1977 L Elźbieta Banie
wicz. Takie były projekty, a jak wyglądała ich 
realizacja? W czerwcu 1976 r. odbyły się I Dni 
F redrowskie, w ramach których zorganizowano 
przegląd sztuk (. .Sluby panieńskie" z Teatru 
Ateneum. „Dwie blizny" z zielonogórskiego tea
tru, ,.DaMy i huzary" z teatru koszalińskiego, 

. Mą?: i żona" z Płocka) oraz sesję popular
n o-naukową w stulecie śmierci Aleksa ndra Fred
f>' z 11dzialem prof. Jarosława Maciejewskiego 
( dr Michała Witkowskiego z Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza z Poznania, prof. Bogdana Za
krzewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tę 
sama formułę powtórzono w 1979 r. Sesja II Dni 
Fredrowskich tworzyła się pod hasłem „Role 
fredrowskie , ich historia i czołowi interpretato
rzy". Przygotował ją ofrodek wrocławski. Gnie
zno gościło Teatr Powszechny z Warszawy z 
.. Zemstą" Zygmunta Hubnera oraz Teatr Polski 
z Bydgoszczy, który zaprezentował „Męża i żo

nę" w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego. 
III z kolei Dni Fredrowskie w 1984 r. były 

okazją do pokazania gnieźnieńskiej publicznó~ci 
.. Męża i żony" w wykonaniu Tea1:ru Dramatycz
nego z Legnicy oraz gnieźnieńskich „Dam i hu
zarów". a tak:i:e soekt<>.klu fredrowskieii:o zreali
zowanego przez amatorski teatr z .Osiedla Po
zn <>. ńskiego koło Gorzowa Wlkp. prowadzonego 
rrzez aktorkę - Ludmiłe Nowicką. Na sesji os
~yluiacej wokół tematów zwi:nanych z nadcho
dz~wym jubileuszem scenv imieźnieńskiej .refe~ 

r"tv wvgłosili: Feliks Fornalczyk. Katarzyna 
Grajewska. Tadeusz Kajan i Michał Misiornv. 

KATARZYNA GRAJEWSKA 

S ŁOWNICZEK 

niektórych słów i zwrotów staropolskich 
i łaci1'1skich użytych w „Zemście" 

CZE$NI { - dawny urzędmk dworski usługują
cy królowi przy stole (podający czaszę); z 
czasem urząd tylko tytularny 

HEJ E NT - r..1rza.d w s downictw1e s taropolskim, 
odpowied ik dzi sie jszego notariusza. 

P ODSTOLIN.\ - żona podstolego, podstoli 
- urząd dworski , z czasem tytularny. 

STAROŚCIANKA - córka starosty; starosta 
- w dawne.i Polsce •irz~dnik królewski 
sprawujący władzę administracyjną na 
obsza rze jednego powiatu . 

r- ro UM PANIE - inaczej: mości panie; skró
cona z „miłości> y" i zniekształcona form a 
wołacza. 

r. RA KO - dzielnie , zręcznie, chwacko. 

P E DOGR A a lbo P ODAGRA - choroby nóg, ar
tretyzm. 

:\RTEM1Z A - na zwa szpady Papkina, pochodzi 
od Artemis , greckiej bogini łowów. 

DZIEWOSŁ1\B - swat. 

P O K ADUKA, U KADUKA - po diabla, w 
jakiej sprawie. 

FUGAS CHRUSTAS - żartobliwy makaronizm, 
zwrot facińsko-polski - uciekać w chrusty, 
czyli krzaki; fu ga - ucieczka. 

BASERUNEK - wynagrodzenie za pobicie, od
szkodowanie. 

P A RDO N - okrzyk pokonanego, oznaczający 
poddanie się. 

FIMF A - podkop pod twierdzę w celu wysa
dzenia nieprzyjaciela. 



PRASZCZF;TA - rózga , iść na praszczęta - na-
razić się na baty. • 

SUPLIK A - prośba; suphka nt 
prośbę . 

wnosząc 

KRAJCZ Y - niegdyś urzędnik dworski, do któ 
rego należało kra janie potraw; później: t y
tuł. 

BE TU , QU I TEN~T - szczęśliw , kto trzyma. 

REGRES - odwrót. odwołanie . 

KOPERACZKI - umizgi, zaloty . 

PIENI AC - pozywać przed sąd . 

S KROIC KURTE - zwrot przys łowiowy : wy
chłostać. 

BASY - tu: cięgi , razy. 

NA WOŁOWEJ PISAŁ SKÓRZE - (przysl.) przy
~otowują dług ie i obszer ne skargi apela
cyjne. 

SEKATURY - prześladowania, 

ALTERNATA - przemiana, zmiana . 

INTERCYZA - umowa przedślubna . 

TANTNA - zamożna , dostatnia . 

NEMO SAPIENS NISI P A TI ENS - (łac.) ten 
tylko mądry , kto cierpliwy. 

SOBIE UDRE ŁYKA - (przysl.) skorzystam coś 

przy okazji. 

INWITACJ A - zaproszenie. 

CIENKUSZ, ZIELENIAK - młode , kiepskie wino. 

SKREWIC - zawieść oczekiwania. 

REQUIESCAT IN PACE ··- (łac.) mech spoczywa 
w pokoju. 

HRECZKOSIEJ - pogardliwa nazwa ziemianina 
gospodarującego na wsi. 

NEQUAM - (łac.) nicpoń , lobu~ 

CIURY - w dawnym wojsku służba rycerza, tu : 
pachołkowie. 

Z MAŃKI - z lewej ręki (por. mańkut) , tu pod„ 
stępem. 

BO DO CZUBKOW ODWIE2C KAŻĘ - do szpi
tala wariatów. W dawnych czasach szpitale 
d la obłąkanych były pod opieką zakonników 
w mniszych ka pturach, których czubek wy
s ta wał nad głowę. 

TYTLE - litery. 

HE BES - głupiec, zakuty łeb. 

CWIK - sprycia rz. 

GRO CHOWIA NK A - wieniec z grochowin, któ
ry m obdarzano (zamiast wieńcem ślubnym) 

osiadłą „na kos zu" kobietę. 

NA DZIALE - na w zgórku , na kopcu granicz
n ym. 

ZDY WIDUJE - podzieli na ka\vałk i , rozsieka. 

f\' lASZ WIĘC BYKA ZA JENDYKA (indyka) -
- (przys ł. ) odda j ę z nawiązką. 

ROZTRUCHAN - w ielki kielich, bogato zdobiony. 

„Naród, który nie ma woli i siły powiedzieć 

łotrom, że łotry - n ie war t być narodem" 

„Nie udawaj reformatora , powiedz otwarcie, 
żeś rozbójnik, a mniej tobą gardzić będą". 

„Ideolog chce ze swej gliny nowego człowieka 
ulepić - I zawsze zrobi tylko błoto" . 



„ZE, fSTA" AL. FREDRY NA SCENIE 
TEATRU GNIEŻNIEŃSKIEGO 

w latach 1946-1989 

Zemsta, komedia w 4 akta ch, wierszem 
premiera - l 7-III-1949 
reżyseria - Juliusz Chodacki 
scenografi a - Wacław Patyk-Lesiński 

Zemsta 
premiera - 20-X-1956 
reżyseria - Stanisław Cegielski 
scenogr fot - St an i s ł aw Cegielsk i 

Zemsta 
premiera -- 16-X-19G5 
reżyseri<1 - Stefan ia Domańska 
scenogr af ia - Edwa rd Grochuls ki 

Zemsta 
premiera - 21-1-1973 
reżyseria - Danu ta Jagła 

scenograf ia - Rysza r d Grajews k i 
m uzy! a - Ryszar d Ga r do 

Zemsta 
pr emiera - 3- X I-1981 
reżyseria - J a n Perz 
seenografia - Krzysztof Pankiewicz 

K ierownik Techniczno-Gospodarczy 
HENRYK SKAMIRA 

Glówny Elektryk: 
STANISŁAW BUDZYŃSKI 

Główny Brygadier Sceny 
.JÓZEF MŁYŃCZAK 

Pracownie: 

k rawiecka damska -- rviaria SZALA T-:\ 

kra\viecka męska - Stanisław PARULSKI 

; ryzjersk a Maria MICHALSKA 

plastyczna Przemysław ULATOWSKI 

ś lu sarsko-sto!. - Mieczysław FRĄCKOWIAK 

Akustyk - Bogdan STACHOWIAK 

Garderobiane - Danuta FILIPEK 
- Teresa WOLIŃSKA 

Montażyści - Czesław BUDNIK 
- Rafał SRAMA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje 
zam ówienia zbiorowe na bilety wstępu 

codziennie w godzinach od 12 do 13, tel. 16-15 

Kasa T eatru czynna w dniach przedstawieii 
na trzy godziny przed spektaklem 

.... zlonkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

ReJakcja programu -- Ewa PIOTROWSKA 

Proj ek t okładki i afisza - Piotr ZERDZICKI 

Druk -- Gnieźnieiiskie Zakłady Graficzne 

GZG - 1000 z, 1313 90 



UWAGA SZKOL Y! 

Od września 1990 rozpoczęła swoją działalność 

SCENA SZKOLNA, która proponuje programy 
teatralne dla dzieci i młodzieży, możliwe do reali
zacji w Waszej Szkole. 

REPERTUAR SCENY SZKOLNEJ 

1. „Kram z ~'f.if~~~· wg Wandy Chotomskiej 
- zabawa w wesoły alfabet z konkursami 
kl. O-I 

2. „Pchła Szachrajka" wg Jana Brzechwy 
kl. O-IV 

J. „Mądralinka" bajka ludowa wg Jana Cywiń

skiego kl. O-IV 

4. „Kabaretolekcja" - kabaret szkolny oraz wer
sja dla dorosłych kl. V-VIII, dorośli 
dla młodzieży licealnej i widzów dorosłych 

6. „Swaty" wg „Ożenku" M. Gogola 
kl. VII-VIII, dorośli 

7. St. Srokowski - „Oczekiwanie" 
dla młodzieży licealnej i widzów dorosłych 

8. Samuel Beckett - „Ost:i.tnia taśma Krappa" 
- dla młodzieży licealnej i widzów dorosłych 

W programie wykorzystano fragmenty tekstów: 

„Fredro i Fredrusie" w opr. Bogdana Zakrzew
skiego, Wrocław 1974. Zbigniew Kuchowicz, „Al. 
Fredro we fraku i w szlafroku", Łódź 1989 
„40 lat Teatru im. AL Fredry w Gnieźnie", Gnie
zno 1986, cytaty za : AL Fredro, Pisma wszystkie, 
Warszawa 1955. 

Z TEATRALNEJ KRONIKI 

l. V. 1946 - uroczyste otwarcie Tealru Miejskiego 
premierą sztuki Józefa Korzeniow
skiego „Stary kawaler" 

l. Xll. 1949 - upaństwowienie Teatru Miejskiego 

1. III. 1955 - nadanie Teatrowi nazwy „Państwo
wy Teatr im. Al. Fredry w Gnielnie·· 

• 
Kierownik Działu Organizacji Widowni 

ICRYSTYNA ROLOFF 

Realizator imprez 
BOŻENA WOJCIESZAK 

Wydawnictwa, reklama 
MAŁGORZATA WALCZAK 



Cena 1500,- zł 

W BIEŻĄCYM REPERTUARZE: 

Roman Brandstaetter 

DZIEŃ GNIEWU 

Maciej Wojtyszko 

POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI 

• 
W PRZYGOTOWANIU: 

lNTERMEDIA STAROPOLSKIE 

PASTORALKA 


