ALEKSANDER FREDRO
GW.lł..TU

~O

SIĘ

DZIEJE

AlRYSTOF ANES

BOJOMIRA
{Lysis.trata)
(fragment)
Bojomira
To wy wszystko na opa•k ro'bicie, a nam nawet wam

doradz;ić

nie
wolno?
Afe kiiedy już 1przyszło do tego, że wproot na ulicy słyszy się nieraz
taklie IIiile pogwarlki: „Och, biedny .ten k.raj: nie ma mężów!" a drugi mu na to:
,,Nie ma, nie ma, na Zeusa!" - to :Ldail:o się nam, że już czas,
by się izes7Jły niaw>iasty
i 'W\SpÓ1nymi siłami zbaw.iły ten \kraj. Czegóż jeszcze it:u czekać
li po co?
A Wli.ęc jeśli ,z ·kolei 'lJg'Odzicie się wy n.as pOOłuchać i milczeć
jak
myśmy

Dyrek.tor i kierownik artystyczny:
WALERIAN LACHNITT

milczały,

za'W1Sze

Wy nas chcecie

oca1lić?

dotąd

kto wie, jeswze uda się nam
was ocalić.
Pro bul
L'Alohwalstwo i bunt! Tego - tego nie

.t o

mcxże,

:nnidsę już'

Bojomira
Zamilcz!
Probul

z-ca do spraw adm.-techn.:
HELENA NOWACKA

Ja mam

.miJlczeć

1przed

Raczej triupem tu

tobą, łdt.r.zyco

ty? Ja? Ja - przed' babą
w tej chuście na głowie?!

padnę!

Bojomira
Cóż, jeśli cię

taik obur.z a, ta.k gniewa, to

(zdejmuje nakrycie
tę chusteczikę,

koc'ha:nde,
to dll.a ciellie jalk u1ał -

to

proszę:

damję

ci -

głowy)

weź,

(ubiera go)

na
potem

słuohaj

A db

rącziki

główkę

to

•włóż,

i milcz..

Druga s itara
!koszyczek roboczy ...
(Daje mu koszyk z

wełną

i

kądzielą)

Bojomira
Za .pas
zlitlknij !kądziel, by rę'Ce mieć wolne, jak my,
bób pogryzaj i prządź .
A o wojnę zaitroszczą się baby.
Tłum.

S'tefan Srebrny
P.I.W. 1962

a

SE Y l'fl
BIAŁO GŁOWSKI

Ktory w sobie zamyka wszelakie swobody,
pokoie z Mezami / waruiąc to wszytko
sobie do lat pew'Ilych / poko swe.ro nie
przewiodą / według uporu,
SPISAXY

D nnuta

Poqor.:C?lska

Projekt

kn-.t i u mu BarlJ ar y

lloku nie dawno przeszł ego, Dnia pierwszey Niediiele niektorego Mie ś i ~ a
iasnomodrego.
za pozwoleniem rekodayoym ws zy tkkh
Blałychrłów iasno rumianych.
(Fragmenty)

Al'lty1lruły ni.że.i

spiisane, w .kltórych oswobOO.zenie wszelakie, białyan gł\Owom naleQ:ące; pirzyipowfadamy i pTZ.ekazujemy.
Naprzód teg<> im d021Wailamy, aby mogły na koniaoh jeździć we
zbrojach i w karacenacll, w ipancerzaiah. Ta·rczą mieć pod fartuchem, z bronią WtSzelaką, jak-0 się im podoba, to jest z mieczami,
z 1kopiijami, z ,pałiaiszami, z lkoncemami, z kordami, .także z szablami
w gonitwach, na W10jnie, na sejmiedh, sejmilk·a ch, 1konno abo ·i .pteS'2JO, -po .mieściech, po myfilii9twi.e i na piecu pl'<zy kądziel~ i .kiiedy
się .im łiubiafo ohodZli'Ć, je:źldzić i sztukom og ię W'SIZ0la;kim rycerakim
ćwtilczyć, gdyż ta nam pomoc !OO ws.zelkioh spraw poltr.zebna będzie .
MARCIN BIElLSKI

Ar ityku:ł

Aby ta!lcie
PRZEMOWA BIAŁYCHGLÓ\V DO MĘŻCZYZN

I coz się z nas sm1eJecie Panowic z brodami,
Żeć nam Bóg wiele nie dał swych darów przed wami?
Przypatrzcie się nam dobrze, w ta.k gładkiej urodzie,
Gdy zimie na weselu a l\laja w ogrodzie:
Rzecz gładka, pleć subtelna, wdzięczna na wcjźrzeniu,
Czego nie dal żadnemu innemu stworzeniu.
Miarę w piciu, jedzeniu, stąd długi wiek mamy,
Lepsze i litościwsze, trzeźwiejsze bywamy.
To naprzód mając, czemuż tak radzić nie mamy,
O dobrem spólnem naszem - a zwłaszcza że znamy
Gnuśne was męże nasze. l\"iech, gdy nie umiecie,
t:: nas rząd jaki będzie, a z nas się nie śmiejcie.
„Se jm niewie fr!" , 158'.

j

urzą:d wybierać

miały

wltóry

moc z siebie

sądy odpraiwować, rządy stainow.ić.
mężowie

uJ.'IZędnikli,

heftmany i w.s.zekki

i stainowfić i radę między sobą sporzą.dzrl.wsriy ,

.trzymaU i zachowa:li,

Artyikuł

ustanowią,

A oo

jeśli będą

aby to ich

chcieli.

sz 'ósty.

Rano lkia2Jdy m.ą<l rpowin:ien rani wstać nlit7JH żona, a odprawiwszy nabożeństw:> swe, ma w piecu ,zap:rl:ić, •a by pani, jailro mdła,
do ciepłej lizby 1wl!.1t.a1ła; ana mieć ipogdtdwiu wPdę, ręoz.ztik, piwo
abo wi.oo grzane, abo ipolewikę ;przy.piraWlllą, a ma kUtrczę gQ!t-Owe
Pieczone, a jaik JP'(liSit, ltedy rybek OUXiny·a h z lk:orzeruiem dobrze
na1gobować, a .nie dać jej latda piWtSkO_ pić dla zdrowia podłego,
gdyż się ony iz 1-eda czego rowhoro:wać mogą.
A za czym pani śpi, 1trzeba .na nii.-e myiślić, aby miała dostatek,
a nie bud'zić jej, ale wszyilko cich-0 sprawować, aby panu nieja•ka
wd.z'ięczność .swą iuznać mogła, ab.ce-li .kłopotu a na oot.at ek i karania ujdzie.
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Ar ty

kuł

WPROWADZENIE DO PRÓB

s i ó d my.

domu praC'OWitego byli obo·je a spnzęt domowy mieli,
mąż ipowinien naprzód opatrzyć bydło, na pole wygnać,
prędko się wrócić, w domu wszytko oporządzić. Stoły, ławy, naczynia
chędogie mieć, zrobić śmietanę, masło pło'kać, isery tworzyć, p1.7.ę
dzę zwić; .t ego naojbardzi·e j ipillnować, niźli :liona w.stanie, aby był
obrus na s.tale, łyżki, t-alerze z chlebem, plieC"Zeilia wieprwwa ,z cebulą i co być może na prędce; zechce-li się jej iteż na piodwiecziorek
jajca, aby wszytko 1pogatowiu miały.
A
tetly

(Dwa fragmenty z notatnika

jeśliby

Artykuł

sic dem n as ty.

A kto by co przewL"lił, abo się nieucz,ciwie za:chO'\vał, powLn!ien
ratusza trzy.kroć obejść bez pasa i ·c zapki, w 1trzewti.fkacll
bosymi nogami bez szkarpetek, grocihu ablo taitar.ki w buty nasypawszy.
około

Kazimierz Badecki

„Potska satyrr1

mieszczańska"

Kraków 1950.

reżYi

era)

( 1.)

Znaczenie Fredry w dziejach litera1tury polskiej da się porówz pozycją Goldoni'ego w ·historii dramaturgi·i włoskiej, all:>o
Oslt:row~ki.ego w ro~oju piś.m.iennkltwa rosyjS:kiego. Syituacja naszego ki1aisyka na scenach ws.pólczoonych w porównaniu z tamtymi jegp „równOl'zęd'nikarni" jes<t - globalnie rzecz biorąc o wtiele gors·za. Dziś 1komedie Fredry wystawiamy rzadko; nie
można naiweit powiedzieć nie PoC1Pa:dając w przesadę. że grywamy
je „<td wielkiego święta", gdyż premiery sztuk Fredrowskich
„świętem" w naszych teatraeh od lat ina pewoo inie są. Moglibyś
my wsika.zać wiele przyczyn .tego ·zjawtilslka, ao jedinaik nie z.mieniłoby fakbu, że d'?:isiaj dość często i łatwo rezygnujemy z wystawienia komedii Fr:edry, zamiast po nie - sięgamy bez wahań
po t~srty innych dramatopi,sarzy kilasycmych lrub 'Wlscpółczesnyeh.
nać

Teatr .zaws.ze

przejawiał największe

zaintereisowanie dramaburDawniej zaintereoowanie 1to było nawet sdlniejsze il.iż ,obecnie. W dzliejaah teatru 1polslceg:0 (i nie !tylko ipolskieg-0)
zdarzały s'.ę przecież okresy, w kl;órych ~ywano tylko współ
czesne szrolllkTI .rodzime; dyrekcje teaitri)w - ipodobnie jak w naszej
epoce, a może i głośniej - skarżylły się na niedolsyt d'rairrw.burgii
najnowszej; zeis,poły tealtralne walcz.yły ze sobą io prawylrona·nde
każdej dobpej ,s.:?Jtulki dop•iero co naiPisanej, ZIW'łaiszcza jeśli to była
komedia, jej zaś autor nie bYił debiutantem, lecz znanym i cenio'1ym, znakdmiltym drrunaturgiem współczesnym.
gią współczesną .

Pinąc GWAŁ'l'U,

CO SIĘ DZIEJE Aleksander Fredro był jul;
autorem dramaityCZlllym. :i{omed'ia ta ipowstała w TOl~u
11112ti, zatem poiprzed2li1y ją PAN GE'LDHAB, ZRZĘDNOSC I
PRZEKORA, MĄŻ I ŻONA, DAMY I HUZARY, NOWY DON
KICHOT i CUDZOZIEMCZYZNA. Czemuż 'Prapremiera GWAŁTU
CO SIĘ D2JIEJE odbyła się dopiero w 1832 roiku (w Kiraikowie, we
Lwowie ;po raz pieriws·zy .w yisitawiono tę sztukę w trzy lata póź
niej)? Ja1k 1Wy.tlumaczyć tę z.włolkę?
sławnym

,

I
Danuta Pogorzetsk.4

Projekt kostiumu
Kaspra

6

teks.t komedii roił się od ipowsz~chnii.e zroaLuzjJ. politycznych, •nowy utwór Fredry był oiętą satyrą, której astnze zwracało się przeciw sitosuinik-0m 15ipołeoznym,
.sądowo-iprawnym i llmUuraJnym w Małopolsce ipo Kongres:e Wiedeńs.k!im . Dziś aluzje te są przewa:linie martwe i bez his1torycznc-liiterackiego komentarza niezrozumiałe; a.Ie w swo1m czasie aktualn.aść szrtuki była zapewne jedną z najważnieis~ych ·przes.zkód'
w jej wystawdeniu. Pnzeszkoda ta okazała •się naj.silniejsza w
Dla

VJlsipółczesnych

zumiałych
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ALEKSANDER FREDRO

G\lALTL
CO SIĘ DZIEJE
Komed'ia w 3 aktach

Osoby:
URSZULA burmI·strz w Osieku .
TOBIASZ jej

Teresa Lepkowska

mąż

Juliusz Przybylski

BARBARA pisarz
KASPER jej

Maria Gerhard

mąż,

brat Tobiasza

Stanislaw Kamberski

KASIA ich synowica
Projekt scenograftł

AGA:TA

bakałal'z

Warszawtie, w kitóooj cenzura działała 1slkuteczniej 111iż w b. zabor,ze aUJStriaclcim; toteż iw 1S1tolky prem~era GWAŁTU CO SIĘ
DZIEJE odbyła się dC'piero w 191)2 roku.

BŁAŻEJ

jej mąż

Danuta Pogorzetska

(~.)

Fredro okre~lił czas i miejsce a'klcji komedii GWAŁTU CO SU/

Helena Sztark-Wizllo

i dowódca $traży

Anna Pasiutówna
Jerzy Witowski

FILIP GRZEGOTKA

Stefan

JAN KANTY DORĘBA
. {Zygmunt Tadeusiak
DYZMA BEKIESZ
towarzysze .pancerni Ireneusz Karamon
MAKARY .s.zeregQWiec

Kazimierz

1

D:OIEJE słowami: „Scena w Oslie •k<U, s ito Iait ltemu".
Z :tek!Stu komedii WJiil'ilka, że aiu.tor miał tu na myś'l..i miejsL"()wość, która leży w Sandomiel\5•zczyźnie. O <wyborze imiejtSca ailroji
ro.zis1trzygnęło iPI"ZYiS·łowi.owe wyrażenie „sprawa w Oslie:ku". Była
nią th istor.ia 'dmwaC7ll1ego sądu i wyroku zn-ana w d'l'\UJlru już w
XVII wi-eklu, oza:sami w inznyioh miejscowościach lokaJiZiO'Wana.
Dylklteryijlkę o iskarLanlilu i powie5'Zer.<iiu 111Jew.iinnego 1~sarza zamias.t
winnego kowala witop.ił Fredro w inną ,,s.pTawę" - w prasta.ry
temat .rewolucji •babińskiej opraoawany u .nas w anondmo.wej sa1yrlle mi.es:oozańSlkiieij na początku XVIl w. pt. SEJM NIEWIIESCI,
ale mający sw'i6j pier!Wow-.zór j'U!Ź w l.JIZYSTRACIE Arystofanesa.
Dawidll11ość ~rabnego zresztą p!Olączenda tycli diwóch „temaitów"
ildzie w .paTZe z .n!i.efu-asobdiwośoią, z jaką Fl!".ed:r'O pcxtraikit.Qwał rw
swajej 1Jrom00Jii realia topograficz.ne: Fredrow.slkii O.sdek wyposażony ZO'Sltał w ba•IWY i śwliat<łocienie ,z r.zeczyiwilsltym Osfi.~1

Kąkol

Rowiński

MIESZCZKI
Scena w Osiekiu \Sto lat te<mu.

Scenografia:

Reżyseria:

DANUTA POGORZELSKA!.
.A'.syistenlt

EUGENIUSZ

ANLSZCZE~O

<Z"eżysera:

IRENEUSZ K!ARAMON

Melodia

„Górą żon11!"

-

Józef

Swatoń

c.d. str. 10

8.

9

Sanidomierslkim .nic wspólnego nie mające, charakterystyczne natomLaisit .dla krajdbra::z,u rodZiiinnych .s.tron lromediopi5arza.
Podobną swc badę li pozorną nielronisekwencję można •stwierdzić
w trakitowaniu ,przez Fredrę kwesitii •chronolog,io:z,nych: z przytoc.zianej uwagi aiutora i z teki.stu isztuiki .wy<IJi'ka, że akcja jej toczy
s;ię w CZlasach panowania •W Pols.ce August II Saisa, w roku mniej
<więcej 1715; a•l e z datą tą pozostają w 111iezgodzie rw,s;pomniane aluzje poJityc:z,ne do akbualnyich w chwili pisania komedii s bosu.ników
na terenie MaJ:opDllJski. Jak ipogdd:oić te rozbie:~nośal Frderowskie,
laki wyraz 7ll1aleźć dla nich iw iteatrze?
Zastużony

wydaiwca i .komentator iJ.iteraok.iej s;puśai.zny Fredry,
licencje li anachronizmy nadają 1szJtuce naszej ~haraiklter źaI'ltobliwej anegdlolty scen~c;znej, nie
komedii iserio, czy.nią ;z. tekstu scenariwsz baśniowej facecji, nic
komedii historycz.nej. Ze spos',1Jrzeżenia tego CtZerp:emy szereg dyrektyw ·dla scenografa, reżysera i akborów: Iruscen;izu,j~ GWAŁ
TU CO SIĘ DZIE'JE nie będZliemy w kositiuanach doszukiwać się
hi5toryC21llej w.iennośd, w delroracji - ~odniości tqpogiraficz.nej;
z tek.situ bez żalu i slkruipułów usuniemy .s.zczegó1nie przestarzałe
ailu.zje poliitycme i '10ika1ne; w ·w yborze śrO'dików alkltol1Sk.ich, w
bud'ow.ie isytua•C'ji scemiczn~h <IJie powstaniemy obojętni na farsowe elementy utiw:oru. Przede WISzyisbkim jednalk będz;iemy s'ię liczylri z 'tym, co stanowi o g{ów.nych war'tościach s2'itiu.ki - iZ zawaI'ltą w n:ej wiedzą 1() ludzia•ch i .czlowiek1u, z ltryisakającym iW komejij tej humorem.
E. An.
prof.

Stal!lisław Pigoń, zawwaźył, że

..........

~

.................................. .

D 1i G. LAMB

IGNACY CHRZANOWSKI
Komedii „Gwaltu, co się dzieje" nie byłoby naturalnie bez podania o rządach niewieścich rw Osieku sandomi·erskim: „Onego
czasu sprzykrzyły sobie władzę mężczyzn sławetne mieszczki z
Osieka, wziąwszy się za ręce, przywdziały szarawary, czapki, żu
pany, nakazując mężczyznom nosić ich jubki i kacabe.jki; rewolucja ta zaskoczyła mężczyzn tak nagle, że biedacy dali się opanować.
Dopieroż to zaczęły się rząd,y! Jegomoście przędli kądziel, koły
sali dziatwę, chodzili na targ, a jejmoście ... spijały miodek, są
dziły, baraszkowały, mężów trzymały krótko, w niczym nie dając
brać góry nad sobą."
Z dalszego ciągu pod'ania, o .tym, jakto mężczyźni wysłali depu-

tatów do Krakowa, żeby się u króla o sprawiedliwość Ulp-Omnieli,
i jaik depu ta·c i powróci.il i ze skrzynk.ą, w !której 'była 1zawinięta „prawda dla Osieka" ~niezbyt 1wonna) - Fred'rO .}uż nie skorzystał, i nie
„prawdą Osiecką", tylko najaizdem tatarskim kończy się komedia.
Nie skończyłaby się zaś w iten sposób, gdyby Marivaux nie
skończył swej „Nowej kolonii" 111apad'em dzilkielh n a wyspę, k1tóra
zresztą na mapie nigdy nie Wsitniała, którą jedyn:e fantazja ·kOmediopisCJ,rza franauskiego zaludniła całym rtłwnem różnych rozbitków, 'O bjąć zaś rządy <IJad rum.i .kazała kobietcm; n:edługo oczywiśdie te rządy trwają: na<l•t o 1lrU'dnym okazuje się do WJ'pclni€nh
warunek jaki !kobie.ty d'obr-01Wołnie na siebie włożyły, że się będą
same oszpecały, byleby się tylko mężczyznom n.ie ,podobać i ni2
ulec; rządy kobiece zaczynają się roz;przęgać , a na wtleść, że na
wyspę napadli dzicy (wieść ·róWillie iprawdzi.wą, jak o n a p adzie
Tatarów na Osiek), zrzekają się już kobiety siwego równou.prawnienia, zawsze łatwiejszego wobec przywilejów społecznych niż
ctJ.owiąZlków, i ustr,ó j „nowej kolonii" ,powraca do starego porządkiu .

... przyłączyliśmy i5ię d'o grupy czekających na autobus . Tu stanęliśmy oddzielnie, Ginger z kobiełtami, a ja obok ciemno ubranych mężczyzn, .kltórzy cieripliwym wzrokiem patrzyli na swoje
rozgadane żony, ale nlie brali .udziabu w ich wesołości. Tehuan'tepec
(miasto w połud. Meksyku - przyp . red.) jest jednym z .t ych ·r zadki:ch miejsc na &uli ziemskiej, gdzie rządzą !kobie.ty. Mężczyźni
wstali zepchnięci na d.rugi polan, są tolerowan~ jako zło konieczne i przewain~e •:z.upeŁnie lekoeważeni.
... kiedy już o sltatnia kobielta
piero, i d<::ipiero •\\lltedy, ·zaczęliśmy

usradła

w awtobuslie, wted'y doi my, mężczyźni.

rwc-hodzić

„W poszukiwaniu zagtntonego miasta"
(„Quest for the tost ctty")
Tłum .

10

Pc.dobieńsltv10 .ko medii polsik.iej do franousikiej jest talk wyraźne,
i to nie .tylko w głównej osnowie, ale i w niektórych szczegółach
~tu i .t am rup. pośredlniczy pomiędzy •walczącymi obozami młoda
para zakochanycll), że go pr<>Sity.m przypadkiem wyjaśniać nie
wolno, że naltomiaśt wolno i trzeba uznać „Nową kolonię" za niewątplli.we źródło lkomedi~ „Gwałtu, co się dzieje", i 1to, być mo.żc,
za źródłd iPieI"Watne, w tym znaczeniu mianowicie, że ;p-OIDysł
inaipiJSania !komediii o rządach niewi.eścLch pow tał w głtot\.Vl.ie Fredry
ipdd wpłyWem „Nowej kolonii", a dopiero wyobraźnia przywołała
na Pomoc ,p odanie ludowe o mies2107Jkach osiedkich.

„o komedtach Aleksandra Fredry"
Kraków 1917, str. 73 i nast.

Tadeusz Evert, „Iskry" Wwa 1958.
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Sąd

w Pacanowie

(fragment

końcowy)

„Ponie\\ aż się u nas mieści
Jeden ślusarz, dwóch kowali,
zatem wszyscyśmy uznali
Jednom~ śl nie, ied.nozgodnie.
Ab~· na zabóystwa zbrodnie,
W mie~cie naszym popetnioną.
Jednego z nich powieszono:
że zaś sąd rozpoznał z pr3 wa,
Iż ta cala zbrodnia krwawa
Na Ignacego kowala
Naj prawiedliwiej .ię zwala,
Który z tą t~ !ko róinicą,
Ze nie wą wla~ną prawic.>,
Lecz. co tt'rn bardziej obraża,
Przez poczciwego ślu~rza
Alia prze7 ręce cudze,
Zad.li mierć miejskiemu tudze
Przeto sąd w~ rf'k uczynił,

STANISŁAW

PIGO:'{

W utworze tym. .. ujął Frcd'ro wlkształt komediowy starą facecję
o Osieku, dz.iwnym mieście, gdzie były rządy niewieście i gdzie to
sprawiedliwym wyrokiem za winy kowala (a był w mieście jeden
tylko) powiesz.ono ślusarza (ile że było ich dwóch). Z O ·iekie;n
rzeczyiwistyn1 m<> to oczywiście tyleż w.spólnego oo kucie kóz z Pacanowem.
... stoounki miej, cowe przedstawił autor z całą swobodą, żebt
.nie rzec; swawolą groteski. Z przepyszm.ą, rozpasaną vis comica
ukazał on czcigodnych . podstarzałych mieszczan, ja>k z nakazu
swych magnink chodzą w spódnicach, wyprawiają się z koszami
na :z.aikuIJy i robią na drutach pończo0hy, podczas kiedy malżon'·i
bu~rn.wtrzują, sąd'zą i rajcują .
Aby cierpiał tak zawinił,
To je i bez iadnej obrony
Jlla być zaraz powieszony • .• "
Jakoż w tej samej godzinie
Kow .11 La Iusarza ginie
VI boleściach n.i. llZUblenicy.
Odtąd

w<zyscy rzemieślnicy,
Lalwo <ię domyślić czemu,
ftlie zkaiiśmy tam po tednemu.
K. Majeranowski)
Krakow»k•"
Tom IV (październlłt

„Pszczółka
grudzień)

. . . że

treść

komedii nie ma nic w..:;pólnego z rzeczywisto'cil\
to jest jasne. Została ona zaczerpnięta częściowo ...
z anegdoty sitaropolskiej, częściowo zaś z m:ędzynarodowych wą~
ków lromediowych.

h1storycz.ną

.. . Jest rzeczą jasną, że wskazówka na czele komedii: „sto lat
temu", desygnuje sprawę alkcji w sensie nie historycznym. ale
baśniowym, coś w rodzaju: „przed latami, przed wiekami". Zarazem najwłaściwiej określa charakter utworu.
. . . Nasza komedia jest

farsą

.. . iimrt sw0jszc-zyzn;; godzi

na 1kanwie

się

,tu

baśniowej.

podkreślić.

z 1820 r. str. 117

„ ~\- pracou:ni A!eksandrCL Fredry" PIW 1956,
„Na bakier ::: llistor!q", str. 120 i nast.

Danuta Pogor:i:etska
Projekty kostiumów
Agata - Błażej
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NA MARGINESACH KOMEDII

„DZIWNE MIASTO". Od najdawniejszych jruż coasów
peW!llych okolic czy miejscowości s.tawali się - ;trudru:i dociec dlaiczelg!O - celem i pr.zedimiiotem docinlków, żartobli
wych ko.nceptów, zostawali bohaterami ludowej hurmorys.tyiki.
OSIEK -

mies"Zkańcy

Staroż.y;tn,i

Grecy mieli

siwoją Abderę, śoodiniowiec.z.ne

Niemcy
o.sławioną z g~upqty mies.2lkańców Sohildę, angie'lsiki dowcip
up.aitrzył ·sobie na ofiary Szkdtów, :liraoou.siki Bu,rgun!dię, XIXwieczna Rosija .miała ·swój Powszechan, my - Pacanów, gdzie
,,kozy kują", i Osiek.
j~ w Polsce kilka. Tym z ,przysłowia „ślusarz zawikowala powiesili" miało być, częsrt;o z PacanOIWem rn1eszlllIJ.e

Osieków
nił,

i jak on w sa.ndiomiersll(łim :połOż0111e, mi.a<Sitec2lk:o rW ipowiecie stas·zowsk:iun. Drugim preiterrdenltem d'o 'l>ławy sliedziiby in.ajgłupsz.ycJci
mi:esZJCzalll .moiJe być - dzis wiJQS.ka 111ald 1WiiSłidką - Osi.ek: leżący
115 1klm .na rpohudinie dcl Jaisła. Z ,t e,;o to Osieka JasieLslri~o na p:oczą111ru XVII iw. mies2lczarue is.tawai1i. w sąJdzi.e g1r0d2lki'm w BiE!'C2JU
i pr:zed :klrólem ze Slk•airgą rui &ieriiaiwtjów osie'dkti.ego starostwa, że
zmuszają ich ·do dclrabiania pańszczy·zny. MJOże lbo IO mieszJkań•caoh
tego właiśnie Osieka, dochodzących „pr.aiwdy" (isiprowieldliwośd)
i wywiedlz:i0111ych •w 1Pdl.e, o salomonowym wyrokiu iwójtOIW'S!k.iego są
d.u, o rzą<lacih :nieiwiieśaioh w O.Sieku - gaóki IQPIOWliad'a.ł Fredrze
nieoicen<hony jego :prece,ptor PłaclleUka ... A może .znał F.reld~o, na
diwa laita przed wwsrtaniem •IlialS·zej •komek:lli., wy<daną w Lublinie
burleslkę 1loomlilka tamtej•sizej
trupy teatrail.nej, Aśnik<JIW!Slkieg<>,

„Wójt

sędzia prezydujący

czyli sprawa w Osieku" ....

„RZĄDY NIEWIEŚCIE" to !Prastary motyw, relikit matriarchirtu, znamy j.uż .Aa-ysltofatnesowi, idący ,przez dzieje od legend o
Amazo111kach •i dzi<elnych kobietach Libii i Persji, sławionych iprzez
Blu'tJarcha („O cnotach niewiast") 'PO historycmy jiIB kobiecy „senaitulus" roz.pUSJtnego cesarza rzyrniskiego Variusa HeliogabalJla
(III w. n.e.) i reformacyjną satyrę społeczno-obycz-ajową sławnego
filozofa Erazma „z Czerwa.nej G«-ob1i" (Roite:rdaimu).

Motyw rto sz~egÓ'lmie ipqpularny :w •J iiteraiturze huma.ni?„mu. Jeszcze :przed „Sejmem niewieścim" Marcina Bieilslkiego jakiś anonim
- :podo:bno Alndrzej G:lalber z Kobylilna, a może •nieoceniony Jan
z Koszyczek - :pr-!zyswoił rten mQtyw l!laszej 1iltera:turze w dziełku
"Senatulus to iest sjem (tak!) niewieści, ktory niegdy w Rzymie
dzierzan był od trzech stanów ich, od malżonek, wdów i panien".
Dziełko, z datą 5 stycznia 1543 r., wydała iwdowa po kra:kowskim
14

drukarzu Unglerze, Helena, dedykując Je „wszem szlachetnym paniom". W wie1u iwarJantach, zarówno feministyC'ZII1ych jak i al1Jtyfeminisltyc:zmych, znajdziemy motyw ,,1nieiwieścich rządów" 'w
XVU-wiecmej •l iiteratur,z e sowizdrzalskiej.
Jednym z nich

był,

tępiony

przez biskupa Szyszkowskiego,

„Dialog to jest rozmowa dwu mężatek, z której
jako uczciwe żony nied.ostatki mężów swych

się nauczyć może
pok'r:ywać

mają".

Nieznany autor daje im tu
„piękny

Przeciwko swym

wzór jak się stawić macie
w domowym kieracie".

małżonkom

All'lonimo.wy "Seym bialoglowski" przedrukowy;wamy był c21terolkrot:nie, a jeszcze w 1684 r. uka(Zała się ikolejna. jego iprzeróbk.a ,p t.
„Prerogatywa abo wolność mężatkom" niezmain.ego autora, ukrywa1ącego się IPOd p<>eud0111imem Jeremiasza Niew:ieścińskiego. '
Echo tego wąt!ru o bogaitej S{W{)jsikiej <tradycji fbrzmi w przYiPisyiwanyrn Napoleonowi aforyźmie „My rządzim światem a nami

kobiety".
ROMANS Z HUMOREM. Miłość do Zofii Jabł01110.wskiej, pohr. Skairbkowi, 1biogra.fo:wie Fre.d'l"y iprzedsrt;awiają w 1rorna111tyczmym s:ntafairru rwzdychań, walk z kOOllWenansem i dłiugo
trwałyrn sprzeaiwerm Todzilny. Jeden Boy ośmielił sdę !Wedrzeć w
rOIIllantyO"Z.ną mgiełkę z domysłem na temait prawdziwych przyczyn nagłego zwrotu w miłosnej hisltorii AleksCl".ldTa i Zofii,
uwieńazo.nego ich śllllbem w 1828 r.
Chyba nie tylko wzdychał młody ikaipitain uba'11ów i adiutant Napoleona, facecjOl!llista d .rtl!basmy ża:titolWll'liś, skoro w Jtych [ataah
sercowych tarapa'tlów tyde, ~ tak szczególnej, uwagi poświęcił
,;tyranii" lk<l!biet. Dość przypomnieć, iż w tych dwu latach przed
swym ślUJbem z Zofią naipisał „Damy ·i Huzary", „Gwaltu, co się
ślubionej

dzieje!" i

„Nie'ltawiść mę?czyzn", pierws'2lą

:redakCJję

późndejszych

„ślubów panieńskich".

O HUMOR FREDRY. Romanityzm nie Luibil komedii, prayinajmnie<j ttej z ozastlw jego 111arodziin, malieroWslkiej. „Dla romantyków - pisał Piotr Chm1efo1wski we l\Wtępie do „Komedii" Fredry
(1898) - śmiech wesoly, szczery, z ca~ego gardla, byl czymś bardzo
pospolitym, trywialnym; oni cenili tylko uśmiech i to przeważnie
uśmiech ironiczny". Stąd
obojętność F.red!ry dil.a rorna:nltyronu
i niechęć romantyków do Fredry. Niechęć, która kazała mu zamilkrnąć na la;t 15.
Poterm wproiwadz01I10 Fredrę, nie bez VJII)łyiwu określonych ceJlów
!Polityczny.eh, niemal między :wieszczów IM!"odo:wych. W szczere'j
iwesołości Firediry - ja!klby O!l'.l1ł sama ndie lbyła Już dosit'altecznyrn ty-
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tulem do sławy w naszej, raczej ,poważnej, dramaturgii - dosz;ukiwano się alegorii po!Ltycznych. A z jakim wysiłkiem - rwystarczy ws:pomnieć kunsztowne inkrustacje Eugeniusza K.ouoharsJdego
(„ Fredro a komedia obca", 1921), który w itrzech mieszczkach z
Osieka dQ<Pa'1lrzył się „alegorii Polski pokongresowej, ujarzmionej
przez trzy potencje zaborcze, zdanej na łaskę i niełaskę nasz11ch
w postaci Grzegotki (tego lmzyinli Papkina!) dojrzał

wład.czyfi ";

partret sz.pi-ega, generała Róż.niedlciego, we ws p,omnianym w ;;ztuce
wojewodziie sand'Om.iersk!Lm - Zajączka, zaś w ,sipi'sku !DO!ręby nieudany lSlpiselk ł.iwkasińs'kiego, a w prresłuchani.u Doręby przez
Urs~ę odbicie audiencji ares.ztowanego Ja1I1a Sitadnic!kiego z
B<>raityna u guberna.t ora, 1kisięcia Lobkowitiza.
Ma się ochotę, •czytając to, •zawołać: „Gwałtu, oo się dzieje!"
Dziś cropiero, gdy z;n i,klnęła potrzeba an e!kt.owainia Fredry dla ja kichś s pekulacji ipolittycz;nych, możemy w pełni ,ro.z:Jrosz.ować się
nieocen.Lon y.m jeg.o !:rumorem, ści śle związamym z ludową tradycją, podziwiać r asowy inls.tynk!t rkomediopisar&kii :twórcy gialerii ,pO-·
staci scenicznych i 1korowodu prześmies.zny.ch sy<tuaC'jł, wysoko
ceniiąc „żełaz.ny r€iJ)erbuar" śmiechu w jego utwoa:ach, Zidrowo śmiać
się z nim razem.
w.i.
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