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OBSADA: 

Urszula, burmistrz w Osieku 
- Maria Ci chocka 

Tobiasz, jej mąż 
- Tadeusz Szaniecki 

Kasia, ich SNnowica 
- Marianna Gdowska 

Barbara, pisarz 
- Eugenia Romanow 

Kasper, jej mąż, brat Tobiasza 
- Zdzisław Klucznik 

Agata, bakałarz, i dowódca straż» 
- Alina Żubrówna 

Błażej, jej mąż 
- Jan Giintner 

Filip Grzegotka 
- Michał Lekszycki 

Jan Kant» Doręba, towarz»sz pancern» 
- Ferdynand Matysik 

D»zma Bekiesz 
-: Jan Krzgwdziak 

Makar» , szeregowiec 
Gustaw Kron 

straż Bogusława Czuprgnówna 
Anna Gołębiowska 
Wanda Swaryczewska 

spiskowe» Janusz Mirczewski 
Alexander Polek 
Witold Pyrkosz 

reż» seria: Wanda Laskowska 

scenografia: Marian Garlicki 

muz»ka: Józef Bok 

inspicjent: Zbigniew Ramecki 
sufler: Zdzisława Wątroba 

br»gadier scen» Edward Górski 
oświetlenie 

radźoakusl»k 

kier. prac. krawieck. 

Ludwik Kolanowski 

Hubert Breguła 

F e"lźks Ko lak 

- Zdzisława Gajdeczko 
kier. prac. perukarsk. - Henr»k Jargosz 

kier. prac. stolarskiej - ZNgmunl Osika 
prace malarskie i modelatorskie 

- Wład»sł. Grabowski 



Tylko śmiało 

T»lko śmiało, a z kop»ta, 
Obces za łeb, w PNSk i kwita. 

.. . Ja za murem siędę 
I patrz»ć będę. 

ALEKSANDER FREDRO 

Nasz kraj 

Diwignąłb» się o swe; sile, 
Bo z letargu kraj się budzi, 

Gd»b» t»lko dziś nie lNle 
B»ło u nas wielkich lud:i. 

ALEHSANDER FREDRO 



Aleksander Fredro „Zapiski Starucha" 

Nie złe to głupstwa wieku młodego, kied9 
i starzN żałują czasem, że już ich zrobić 

nie mogą. 

* * * 

Kto się nigd9 nie śmieje, od tego 
zimno wieje 

* * * 

Swiecą pieca nie rozgrzeje. 

* * * 

Nie użNje, kto żółcią ŻNje. 

* * * 

Więcej ŻNcia pozłoci łut illuzNi niżeli cen
tnar prawdN. 

* * * 

Wielu może uchodzić za rozsądnNch 
powlarza;ąc cudze zdania, · jeżeli 
lNlko wiedzą co powlórzNć. 

Kto się spanoszNł jeszcze nie pan. 

* * * 

Pies poczciwszN od człowieka, nim 
ukąsi, pierwej szczeka. 

* * * 

Od głupich sam się człek obroni, 
Od mędrców niech nas Pan Bóg broni. 

* * * 

Od f ałszNwego mędrca uchowaj nas 
Panie, 

Jeden za stu głupców stanie. 

* * * 

Trzech rzeczN trzeba do szczęścia: nie cho
rować, nie kochać, nie mNśleć. 



Komedia „Gwałtu co się dzieje" długo nie cie

szyła się względami krytyków, miano ją za bła

hostkę, za wybryk swawoli, za „szczerą i zupeł

ną farsę". Krzywiono się na jej niewybredność. 

Ci starzy, wąsaci mieszczanie w spódnicach, 

z koszykami czy przy kądzieli skarżący się na 

twarde kułaki żon, ich małżonki na krześle bur

mistrzowskim, za stołami sędziowskimi czy 

w zastępie wojskowym - to, sądzono, pomysł 

gruby. Może. Ale czy obciąża on samego tylko 

Fredrę? Swiat na opak, odwrócony _porządek 

rzeczy, w szczególności kobiety u władzy pań

stwowej - stara to śpiewka, to upodobany te

mat dawnej satyrycznej facecjonistyki polskiej. 

Posłuchajmy: „Arty.kuły niżej spisane, w któ

rych oswobodzenie wszelakie bialymgłowom 

należące - przypowiadamy i przykazujemy: 

Naprzód tego im dozwalamy, aby mogły na 

koniach jeździć we zbrojach i w karacenach, 

w pancerzach ( ... ) 

Artykuł wtóry: Aby także miały moc z sie

bie urzędniki, hetmany i wszelki urząd wybie

rać i stanowić, i radę między sobą sporządziw

szy sądy odprawować, rządy stanowić ( ... ) 

Artykuł trzeci: Każdy mąż powinien żonki 

swej we wszym słuchać i bez jej wiadomości 

nie ma do inszych chodzić, choćby do najwię

kszego przyjaciela ( ... ) 
Artykuł szósty: Rano każdy mąż pmvinien 

rani wstać niźli żona, a odprawiwszy nabożeń-



stwo swe ma w piecu zapalić, aby pani, jako 

mdła, do ciepłej izby wstała; ma mieć w pogo

towiu wodę, ręcznik, piwo albo wino grzane, 

albo polewkę przyprawną, a mieć kurczę goto

we pieczone, a jeśli post, tedy rybek cudnych 

z korzeniem nagotować a nie dać jej leda piw

ska _pić dla zdrowia podłego. 

Artykuł ósmy: ( ... ) a jeśliby mąż taki leniwy 

i niedbały był i słuchać nie chciał, ma być tego 

dnia głodem morzony, pokutę na ławie albo 

gołej ziemi przez całą noc odprawować, według 

wolej żony swojej ma być karany" itd. 

Cóż to jest? To jest „Przy\\·ilej", wystawiony 

przez Feminariusa, „najwyżeszego gubernatora 

a obrońcę pogłowia żeńskiego", w satyrze fran

towskiej z XVII w. pt. „Sejm białogłowski". 

Przecież to sytuacja kubek w kubek jak w na

szej farsie osieckiej. Czy nie można by mnie

mać, że Fredro ten lub podobny utwór znał 

i podstawowy pomysł jego po prostu udramaty

zował, że się więc w pewnym stopniu wobec 

niego zadłużył? 

• • 
• 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Fredro 

pisząc „Gwałtu co się dzieje" epoce bliżej się 

nie przyjrzał, o odtworzenie jej nie dbał, na 

wierności historycznej, na oddaniu rzeczywistych 

stosunków ówczesnego życia najwyraźniej nie 

zależało mu ani trochę. Nie było to po linii ani 

przyrodzonych jego zaciekawień, ani realizo

wanego przezeń programu artystycznego. Jest 

rzeczą jasną, że wskazówka na czele komedii: 

„sto lat temu", desygnuje sprawę akcji w sensie 

nie historycznym, ale baśniowym, coś w ro

dzaju: „przed latami, przed wiekami. .. " Zarazem 

najwłaściwiej określa charakter utworu. 

„W pracowni Aleksandra Fredry" 

Stanisław Pigoń 

(fragmenty) 



Wielki Teatr 

Świat teatrem, gra wsz»slko, aktorowie 
wszędzie; 

Kto nie gra, może palrz..eć; ale płacić będzie. 

JÓZEF DIONIZY MINASOWICZ 

PROJEKTY, DEKORACJE I KOSTIUMY MARIANA GARLICKIEGO 



Dek/amatorowie 

Zimnl) mędrzec z Stagirl) - a miał ciepłe 

żadze; 

Bije gębą Demosten 
Dl)ogen, nim wlazł w 

w boju oręż ciska; 
beczkę - fałszował 

pieniądze; 

Seneka klnie na złoto a złotem połl)ska. 
Taka lo świata podstawa, 
Oto spraw jego znamię: 
Człek pięknie ogłasza prawa, 
Ogłasza i pierwszl) łamie. 

JÓZEF DION IZY /lflNASOWICZ 

Proszę zabaw się trochę a palrz pilnie okiem 
Nie zarazże bądż sędzią ani leż Prorokiem. 
Aże WSZl)Slko zupełnie do końca przeczl)lasz 
leślić rozum nie zniesie więc Ministra 

spl)lasz. 

„ Walna w~prawa do Wołoch ministrów na wojnę" (z r. 1617) 



w bżeżącym 
repertuarze 
Teatru Ludowego: 
W. Szekspżr 
B " ,, urza 

J. Steżnbeck 
„Myszy ż Ludzże'' 
A. Camus 
„Stan oblężenża" 
W. Żukrowskż 
„Porwanże 
w Tżutżurlżstanże" 
(przedstawżenie dla dzieci) 
W przygotowaniu: 
Marża 

Dąbrowska 

„ Genżusz sierocy" 
Prapremiera polska NOWOHUCKA DRUKARNIA PRZEMYSŁU TERENOWEGO 
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