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Scena - projekty kostiumów: Wł. Cejnar 

Kosłymy provedli: , 
Kostiumy wykonali: J. He.merka, A. Raszykova 

Urszula, burmistrz w Osieku . 

Tobiasz, jej mąż . . . . . . 

Barbara, pisarz . . . . • . 

Kasper, jej mąż, brał Tobiasza 

Kasia, ich synowica . . . . . 

Agata, bakałarz i dowódca straży . 

Błażej, jej mąż . . 

Filip Grzegotka 

HRAJi: 

Jan Kanty Doręba 
Dyzma Bekiesz 

towarzysze pancerni 

M. Gogółkowa 

A. Małdrzyk 

J. Jędrzejasowa 

J. Bobek 

J. Buzkowa 
M. Ruszówna 

W. lyskówna 

E. Sumera 

P. Augustyniak 

R. Urbański 
F. Gogółka 

Makary, szeregowiec J. Gawlas 

Mieszczanie, mieszczki Michalik, Niedoba, Rybicki, 
C hmie!, Pluska!, T rzóslówna, 
Janeczkówna 

Al. Fredro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michalik 

Odehrava se v Osieku v 18. stoletl. Akcja toczy się w Osieku w 18 wieku. 
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Alexander hr. Predro (1793-1876) 

po {Jojr1ch i znojach w jakich brał udział jako żołnierz napoleoiiski osiadł po upadku Napoleona 
we Lwowie. Ze szczutu mar:ei'1 o niepodleylej ojczuź·nie spadł w szarą rzeczywistość życia, która 
b!f/(I i smutną, i ... śmiesrną równocu'.foie. U jr zał bowiem młodych boh(lterów, okrytych sławą na 
polach /Jre:dna i Lipsko, jak powróciwszy w progi domowe z(lpomnieli o szczytnych zadaniach 
1wlsl.:iej młod:ie:y i utonęli w wirze zabaw, nciech, namiętno.ki, a nie r:adko i w sieci długów. 

Fredro patrzył rw ten .~wiat, pr:ewijającu się pr:ed jeyo oczyma, ubolewał nad jego lekkomyśl-
110.kią, (t ::_e obdarzony był niezwykłym zmysłem spostrzeumvczym, chwyta/ wlot wszystkie wady 
i śmieszności i postrmowil je pietnoww:, pokazując je jakoby w :wierciadle - w komedii. 

I tuk 111 roku 1821 :jawia się na scenie warsrnwskiej „Geldhab", za.~ w ciągu następnych lat kil
k1111<1st11 stwor:yl Fredro cały szereu komedii. Powst(l/y więc: „Zemsta", „Sluby panierlskie", 
,.l-'<111 .Jowialski", „J)o::_ywocie", „Ciotuni((", „Damy i hu:ary" oraz „Zrz('dność i przekora" i licz
w· spofród komedii „po.~miertnych" - od roku bowiem 1835 z nieznanego dobrze powodu nic 
ju: Frl!dro nie drukowr1/. 

Idąc :o w:orem Jloliero nie w:cclstwuial Fred ro ludzi pr:eciętnych, jakich się w życiu spotyka, 
ale typy, <1 więc ludzi, łączących w sobie wlaściwo.ki wielu osób. \V osobach stworzonych prze
:erl. po:na sii: niewątpliwie ka:dl! pokolenie - tak umiał on przeniknqc: do glrbi niezmienną po 
w.~:e czasy naturę ludzką· Tacy Cze.~nicy, Rejenci (Zemst~) i inne postacie z jego dziel, jak byli 
przed stu latu, trik są i d:isiaj, choć zmieni/u się stosunki, my.W, pojęcia - i d/r1tego cizi.~ wyMa
wiamu FrNlri:. 

K uvedeni Fredrovy komedie „Gwałtu, co się dzieje ... " 

By/o mnoho diivodit, proc js111e se ro:::.lwdli hrdt Fredrov11 komedii „Gwałtu, co się dzieje ... ". 
Pfrdev.~im pol.~k!] soulJOr chtel .~e ponejprv vyrovrwt s jednim z nejvetsid1 polsk!]ch klasik1I (pod
trhujeme porn~jprv, protofe se k nemu budeme strlle vrncet). Za druhe, chteli jsme wse noplnit 
hll'di.Hi~ smichem a k tomu nó.m dó.vd „Gwałtu" velke moinosti. A za tfeti provokovalo nds minć
ni, te „<;wr1lt11" je .ę/o{J<i lira a provokovalo nas 111Jcide11i „Gwałtu" jako bezideove, nerealisticke 
f J'(I.~ k li . 

. Vamet „Gwałtu" je zajiste neobvukly: ieny se v:boufi proti turnnii muiil , zmocni se vl<idy 
„ Osieku <t vmceji muiL'lm to, co nwsely od nich dfiue smifrt. Doręba osuobodi mufe, ale ne 
proto, 11by jim umo:nil staro11 tyronii, afr aby :iii s fe110111i v rovnoprdvnosti. 

Neni 11.fok ji: z tolwto ndmetu jusrni idea, .iii Fredro sledolJftl pfed 120 !ety'! Neni j11,rne tim, 
ie Fredro, kdyź vymenil role mui1I a ien, ukó. :al muiihn, fok kruU a samovMdne zac/1ó.zeji 
s ienami a podcelwji jejich pró.ci? Ale ukó.zal take :emim, ie rovnopnivnosti nedosahneme tim, 
.źe 111Lt!i (I feny si uymeni sve ulohy, 11/e tim, ie muii (I frny lntdou mit stejna pdwa. 

Je s111ut111Jm frtktem, fr tato idea mi N a: do d ne.foich dni/, kdy prdvi~ v otazce pomeru muie a 
ieny z1htolo obema strwuim mnoho pfe:itkil z l..:apitali.rnw. Co: móme dnes mólo muiL'I, ktefi 
brń.ni doscih11011t iene rovnoprcfono.~ti tim, ie ji :ak11:11fi ::opojit se do zamestndni - on si ji pfece 
vwl, fllJy 11111 Pedla domdcnost? Nevidimt' jeSte d nes nw:e, ktefi znevaiuji puki ien v tovdrnach, 
o podcdwji i jejich pró.ci domo, jii by v.l'iak za nic sami ncdelali? A ne11idime na druhe strane zase 
i dnes fr ny, ktere pochopil!J emancipaci tuk, ie se chteji pfil>liiit .~pat n Il m v/(lstnostem muil°1 -
koufeni, lehkomyslnosti a i pili? Nemlime jdte dnes feny, ktere posuzuji vztah muie k sobe podle 
hlrtd k~jch slou '! A tak buchom mohli rozebirat scen u Z(I sceno u (I V kaide byclwm IlltSli ku,ę d11eS
k<1, ale to byclwm ulehNli pnici clivrlk011i. A proto ai .~e budete smat scemim Fredra, poloite si 
ol<l:ku: Nesmeji se .ędm sobe'! Nl!cfiouam se jti l.«' sve źene nebo muii ,ęfejne? A jestli ano, vu
dejte se s nómi do boje -

s Ka.~iou proti nesprliune pochopene eman ci poci, 
s /)oręl>ou proti podce1fov6.ni prace źen. 

ZE ZBIORÓW 
f\ llA.(/. 'IU i tA. łlitu do ~~o.. 

Svubod.1 1.1 - t 1;;ii; 


