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Aleksander Fredro PRO MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek, 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem ... nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić, zostałem poetą, 
Poetą!„. Tam do licha! ... To panie, nie żarty' 
Byłżeś przynajmniej silną nauką podparty? 
Ach gdzie tam! ... Byłem sobie, ot szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem kompletnym, 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj!„. Żegnając rodzicielski dworzec. 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. · 
A gdym przedeptał obręcz i prysku, i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu, 



Ze sześciomiesięcznym niewoli popasem, 
Wróciłem z niezwiększonym nauki zapasem, 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, . 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem, 
Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na najpierwszych scenach pojąłem tre6ć sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą. 
Chciałem zasięgać rady .. . ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka wziąłem 
U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem, 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Ze podobnych Geldhabów nie mamy w Warszawie. 
Drugi zaś nieruchomy klasyk ostrokuty, 
Który z tej samej zawsze śpiewał nuty, 
Dal wyrok, że zly papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady! ... 
Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ robię: 
Darowałem mu pisma, ażeby poprawił, 
Potem wydal .. . a sobie wawrzyny zostawił. 
Mędrzec wziął, co chciał. A musiałem bez swatów 

U ratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 
Po takich próbach, których cząstki tu nie mieszczę, 
Trzeba bylo jeść diabla, aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie 
Inaczej byłbym dernąl zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Przemawiały od razu mniej więcej łaskawie. . 
W lwowskich tylko, jak mówię, i pies nie zaszczekał, 
Ale nic nie straciłem, żem lat kilka czekał. 
Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Chciałby moich pięć tomów w piątym widzieć piekle. 
Zlem pisał. - Zgoda. - Ale źle pisać nie zbrodnia, 
Trafiło się to dawniej i trafia się co dnia. 
Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 
Nie moglem pojąć, zgadnąć, czy rada czy zdrada. 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 
Milczałem lat piętnaście i nie schudłem wcale. 
Jakże się nagle znalazł w moim dawnym szale? 
O! w labiryncie życia ścieżki niezliczone, 
Nikt nigdy nie przewidzi, w jaką zajdzie stronę. 
Nie jeden mimo przestróg i przewodniej nici, 
Chcąc chwycić Apolina, żandarma uchwyci, 
Tak i ja z łaski głupców, ich zwodnej przyjaźni, 
Tuj, tuj, że nie beknąłem w Temidowej kaźni. 
Gdy bowiem ktoś nie pomny na wypadki krwawe 
Wkrótce o ekonomii rozpoczął rozprawę, 



Rzucono kilka wierszów, wprawdzie nie z Parnasu, 
Ale zastosowanych do miejsca i czasu: 
Finał byl taki: 

„A rząd-?.„ Rząd, Mospanie, kiep! 
Jego argumentem stryczek albo cep; 
Gdzie taka Ekonomia wzrasta, 
Wszystko błazeństwo i basta." 

Stadyjon przejął wiersze, mnie oskarżył o nie, 
Zgromadził cale gremium w rządowym salonie, 
I słuchajcie! słuchajcie! Do uwagi zmusił; 
Etmajer deklamował ... na kpie się zakrztusił, 
Stadion kichnął, kichnęli wszyscy hofratowie, 
A ja miałem gdzieś w kozie powiedzieć: „Na zdro-

wie!" 
Przyszła chwila odwetu - każdy miał swój znaczek, 
Bo zemsta, jak to mówią, królewski przysmaczek 
Zbombardowano wieżę„. ot tak, dla uciechy, 
Za mniemane a wsteczne oskarżono grzechy 
Miera, ambasadora, ża kładł barykady 
Mnie zaś, żem lżył Cesarza wśród Rudeckiej Rady. 
Śmiano się do rozpuku, nie dając im wiary, 
Ale wiary nie trzeba, kiedy trzeba kary. 
Jak szydło z worka, Stadion wylazł w danej chwili. 
Kto tam zapłaci nie wiem, lecz świadków kupili 
I falsz mial zostać prawdą. - Nareszcie pojąłem, 
Że słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wolem, 
A mówiąc między nami, szczerze wam udzielę, 
Że moich piosnek były niezbyt głośne trele, 
U dając zaś fantazję przed grożącą kozą, 
Napisałem komedię„. Lecz tym razem prozą. 
A napisawszy jednę, po szczęsnym pologu, 
Do dawnego niestety, wróciłem nałogu. 
Ale już teraz piszę tylko dla szuflady, 
Bo pochwałom nie wierzę ... Za późno na rady. 
A teraz to Pro memoria spisuje dokładnie 
Aby gwizdano, jak kurtyna spadnie. 
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Napisana w 1826, w rok po znakomitej farsie „Damy i hu

zary" i w tyun samym czasie co „Odludki i poeta", arcy
dowcipna groteska „Gwałtu, co się dzieje" należy do osta
tnich pozycji z szeregu utworów o charakterze farsowym, 
groteskowym i wodewilowym Fredry. Po roku 1830, kiedy 
z warsztatu naszego najwybitniejszego komediopisarza scho
dzą „Pan Jowialski", „Zemsta" i „Dożywocie", ten typ 
twórczości się urywa. Wcześniej obok klasycznych komedii 
autor „ślubów panieńskich" chętnie sięga po fomnę farsy 
i pisze komedioopery. 

Rzecz dzieje się w Osieku przed stu laty - jak objaśnia 
Fredro. Może to oznaczać, że w czasie - jak w baśni -
nieokreślonym ale lfonkretne odwołania sytuują również 
miejsce akcji w realnym czasie historycznym. Nieokreślo
nym, bo podstawą groteskowej intrygi jest przysłowiowy 
przekaz o „sprawie w Osieku", więc o sądzie i wyroku, któ
ry niewinnego ślusarza skazał w miejsce kowala i nieokre
ślonym, gdyż motyw rządów białogłowych pochodzi z ano
nimowej satyry XVII-wiecznej. Ale rzecz dzieje się także 
w czasie historycznym i to podwójnym: przez aluzje do rzą
dów zaborców współcześnie Fredrze, przez nawiązanie do 
znanych wydarzeń mniej więcej w czasie podanym przez 
autora. Przed stu laty, a więc w początkach XVIII wieku: 
mąż srogorządnej Urszuli, burmistrzyni Osieka, był prze
cież w młodości uczestnikiem bitwy z Tatarami o Lwów 
rozstrzygniętej zwycięsko przez hetmana Jabłonowskiego; 
młodszy o kilka krzyżyków Jan Kanty Doręba, chudopa
chołek z Woli Szlacheckiej, jest towarzyszem pancernym 
właśnie co powracającym z pola do Osieka, w którym przez 
czas jego nieobecności stały się rzeczy przedziwne. 

Określone jest także miejsce akcji. Miejscowości o tej na
zwie jest w Małopolsce kilka, jest także Osiek w Sando
mierszczyźnie, o którym mówi Fredro. 

Ale nie w tym rzecz czy akcja dzieje się w czasie 
i w miejscu realnym. Istotna jest sama groteskowa intryga, 
która polega na odwróceniu porządku : oto rządy w mia
steczku przejmują kobiety a mężczyźni zostają zepchnięci 
do robót domowych i niańczenia dzieci .lm do ręki kądziel 
- kobiety stoją przy mieczu . Im nakazane zostały przez 
srogie mieszczki obowiązki zwyczajne białogłowom; więc 
z koszyczkami drepcą po zakupy z odliczonym groszem w 
dłoni, robią na drutach, przędą, a kiedy zachodzi potrzeba 



ukrycia przybyłego wojownika, najbezpieczniejszym m1eJ
scem okazuje się spiżarnia, bo tam noga burmistrzyni nie 
postanie. Na odwrót kobiety - one rządzą i sądzą, im też 
powroty męskim zwyczajem wypadają w dobrym humorze 
po pianiu koguta. Rzecz oczywiście wraca w końcu do nor
malnego stanu, ale co przez ten czas śmiechu! ... 

Zastany przez się obraz Doręba ujmuje w swojej oracji 
następująco: „Kiedy rzucę okiem - peroruje - po wystru
ganych głowach, kutasiastych czuprynach, po nosach czer
wonych, świadczących dostatek domowy, zdaje mi się , że 
tylko proporców nad nimi brakuje, abym widział przed 
sobą jeden z najdzielniejszych hufców Rzeczypospolitej. -
Ale przebóg! Gdy spojrzę dołem, o, boleści!, o, sromoto! w 
fałdzistych spódnicach wzrok mój tonie. Jak to, w spódni
cach chodzicie i śmiecie jeszcze wąsa podkręcać? - O, mie
szczanie Osieka! jakżeście doszli do tego poniżenia!" ... 

Ale słowa te odnosiły się nie tylko - nawet nie tyle -
do akcji groteskowej sprawy w Osieku. Przy różnych bo
wiem okazjach rzuca Fredro aluzje do sytuacji pod zabo
rami , zwłaszcza do stanu w Galicji w owym czasie, najbar
dziej uległej i zacofanej spośród wszystkich ziem polskich . 
Padają ironiczne zwroty: „żadnego protegowania rozumu" 
- to odnosi się do zapóźnienia umysłowego , jako wyniku 
celowej polityki zaborcy; czy „zostaw .miejsce, potem wpisze
my" - tu nawiązanie do praktyk sądowniczych władz, któ
re dopisywały po śledztwie dogodne sobie zarzuty. Ale 
słyszy się także słowa: „Stan terażniejszy rzeczy długo 
trwać nie może". Nie bez powodu więc przez długie Iata 
cenzura carska nie dopuszczała do wystawienia tej sztuki 
w Warszawie i próby wprowadzenia jej na scenę powiodły 
się dopino w roku 1901. 

Fredro podejmując wątki sprawy w Osieku, sprawy rzą
dów niewieścich i przypowieści o kowalu, co zawinił ... za
czerpnął pomysł intrygi z literatury plebejskiej, sięgnął do 
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źródeł humoru sowizdrzalskiego. Je1;t to humor wynikły 
z odwrócenia świata na opak, wsparty o groteskowe sytu
acje spowodowane zamianą ról. W konwencji tej wszystko 
jest możliwe, skoro przebiegiem zdarzeń nie rządzą prawa 
prawdopodobieństwa. Utwór ten wyłamuje się też z od
działywania wzorców teatru stanisławowskiego, z którego 
Fredro jako komediopisarz wyszedł. 

W roku powstania „Gwałtu, co sie dzieje", powstała je
szcze inna znamienna sztuka, „Odludki i poeta". Wstępu
jące pokolenie romantyków właśnie ostatnią pozycję oce
niło najwyżej, dla jej poetyckości i subtelności w analizie 
miłosnego uczucia. Ale jeśli w tej sztuce można dosłuchać 
się nuty romantycznej - „Gwałtu, co się dzieje" jest po
zycją antyromantyczną przez stosunek do romantycznego 
hi.storyzmu i do ludowości. Tradycja i przeszłość szlachecka 
były Fredrze niewątpliwie bliskie. Ale pisarz ten obdarzony 
instynktemi realisty i spojrzeniem humorysty jeśli w poe
matach patetyzował nawet wieki minione bitewnych cza
sów i rycerskich zamków, to w twórczości komediowej za
chowywał trzeźwość ocen. Odwrotnie niż romantycy mówił 
o dziejach dawnych bez upiększania. W narastającym histo
ryzmie literatury romnatycznej Fredro określił się jako 
przedstawiciel innego stosunku do przeszłości, chociaż w 
głębi ducha hył i pozostał tradycjonalistą. 

Natura realisty i obserwatora zwyciężyła w jego komedio
pisarstwie. Jak widzi przeszłość, jaki czyni użytek z mate
riału ludowego - świadectwem „Gwałtu, co się dzieje". 
Przywołajmy w tym miejscu opinię Kazimierza Wyki: „Alu
zja groteskowego humoru wobec przeszłości szlacheckiej 
posiada specjalną wymowę na tle dziesięciolecia 1820 -
1830. Pierwsze gałęzie wypuszcza .w tej porze historyzm 
romantyczny. Tradycjonalista, pod wieloma względami przy
wiązany do przeszłości , Fredro z niejaką zazdrością spogląda 
na te gałęzie ( .... ). W latach poprzedzających napisanie 
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„Zemsty" ważą się u Fredry szala romantycznego historyz
mu i szala realiów obowiązujących obserwatora i realistę 
wszędzie, także wobec przeszłości( ... ) W takim kontekście 
osobistym „Gwałtu, co się dzieje" nie jest głosem na rzecz 
historyzmu romantycznego. Fredro jako artysta i jako ide
olog był daleki od jego problematyki, od krytycyzmu i szu
kania w przeszłości wzorców postępu. To tylko szala zawie
rająca groteskowe realia, dużo zdrowego rozsądku, jeszcze 
więcej dociekliwej pasji humorysty, nakazującej od pod
szewki spojrzeć na sprawy skądinąd poważne . Znaczna część 
zawartości tej szali wejdzie w skład koncepcji artystycznej 
„Zemsty" (Aleksander Fredro „Pisma wszystkie", t. I. s. 
102). 

„Gwałtu, co się dzieje" nie ma za sobą tak świetnych tra
dycji scenicznych jak chociażby ostatnia, koronna pozycja 
twórczości Fredry. Ta zabawna groteska stała zawsze w 
cieniu głównych jego dzieł. Pierwszy raz ujrzała scenę 
6.V.1832 w Krakowie. Opinie wówczas były sprzeczne. Po 
trzech latach wystawił tę rzecz teatr lwowski i na długi 
czas sztuka zeszła ze scen. Ponownie odkryto jej wartość 
po roku 1860, w atmosferze narastającego kultu Fredry. 
W przedstawieniu krakowskim z 1866 wystąpili wówczas 
m.in. Helena Modrzejewska w roli Kasi i Wincenty Rapac
ki jako Tobiasz. Od tego czasu sztuka ta rozpoczęła właś
ciwie swój sceniczny żywot, choć nigdy nie zdobyła popu
larności głównych pozycji z dorobku Fredry. Czy słusznie? .. 

Wysłuchajmy słów Boya, który po premierze warszaw
skiej w roku 1923 pisał („Flirt z Melpomeną", wieczór 
czwarty): „W tej rzadko grywanej i niesłusznie lekceważo
nej krotochwili Fredry, tkwią skarby samorodnego humoru 
i przednich wartości teatralnych (. .. ). I cóż za role!" 

Tadeusz Kijanka 



WYBÓR UWAG I OPINI O A. FREDRZE 

IGNACY 
KRASZEWSKI 

ROK 1842 

FREDRO ZA MAŁO DZIS w miarę 
swej wartości znany, za mało ceniony, 
albo powiedzmy lepiej, nie oceniony zu
pełnie; później zapewne odbierze spra
wiedliwość od wnuków. 

Jest strona teatru Fredry nader dla nas 
zbawienna. Nasze porozbiorowe społeczeń
stwo, jak juź nieraz zauważono, zanadto 
zbytecznie rozmiłowało się we łzach i la
mencie. Nie mogło być inaczej poniekad, 
i w tych łzach było wiele szczerych, w 
tym lamencie wiele prawdziwej i szla
chetnej boleści, skłonni przecież zawsze 
do przesady, przesadziliśmy i łzami, i la
mentem, i odwoływaniem się do litości 



STANISŁAW 
KOŹMIAN 
ROK 1876 

JULIAN 
KLACZKO 

i miłosierdzia ludzkiego, staliśmy się be
ksami, co gorsza, nieraz graliśmy boleść, 
w tych potokach łez zatopiliśmy niejedną 
myśl dodatnią, a tym lamentem przygłu
szyli niejedno dobre. zdrowe, mądre sło
wo, wpadliśmy z nich w rodzaj ekstazy, 
która była po prostu bezczynnością, za
częliśmy wierzyć, że wypłaczemy sobie 
ojczyznę. Smutkiem i żałobą naszą nudzi
liśmy nieraz, niecierpliwiliśmy często, a 
sami miękliśmy w nich i tracili potrzebny 
w takich , w jakich my znajdujemy się 

okolicznościach, hart duszy. Tego choro
bliwego smutku, tej obfitości łez i osten
tacyjnej żałoby mamy zbyt może liczne 
ślady w całej porozbiorowej literaturze. 
Najnieszczęśliwszy naród nie może żyć 
tylko łzami i west~hnieniami , potrzebny 
i jemu śmiech do zdrowia, ale musi on 
być szczerymi, uczciwym, samorodnym, 
rodzimym. Twórcą tego porozbiorowego 
śmiechu był u nas Fredro. Srnialiśmy się 
i zawsze śm.iać będziemy tym śmiechem, 
bo jest on na wskroś polskim, bo jest 
uczciwym, przystojnym, a tym samym 
zdrowym i dającym zdrowie. Błogosławio
ny ten śmiech! 

MY JESZCZE NIE CENIMY TAK 
FREDRY, jak na to zasługuje. Nie domy
ślamy się nawet, jaką wielkość posiada
my w twórcy „Zemsty"! To jeden z naj
bardziej narodowych naszych pisarzy.„ 
Jestem przekonany, że nastanie taka epo
ka, w której przyjdzie kolej na kult Fre
dry. A przy tym Fredro nigdy się nie 
zestarzeje, nie wyjdzie z mody bo jest na 
wskroś polski i ludzki. Może przyjść ta
ka epoka, że ludzie zapomną o Słowac: 
kim, o Krasińskim, że nie będą czytali 
Wallenroda" lub „Dz.iadów", ale „Pana 

Tadeusza" i komedie Fredry - najcel
niejsze oczywiście - będą czytali zawsze . 

Fredro to wielka poezja polska, nie ta 
zrodzona z niewoli i męki, patologiczna 
i wyniosła, natchniona i obłąkana w swo
jej 11Tionotonii, nie ta, której duch narodu 
zawdzięcza swoje ocalenie ale i swoje 
straszliwe skrzywienie zaraze:n , ale 

TADEUSZ 
BOY-ŻELENSKI 

ROK 1919 

WILAM 
HORZYCA 

ta Polska odwieczna, po której 
ów epizod krwi i hańby spłynął 
nie znacząc na niej śladów, tak jak 
spłynął bez śladu po glebie oranej 
przez polskiego chłopa, ta Polska, która 
otwiera na.m ramiona dzisiaj. Tę niespo
żytą polskość, jaka kryje się w uśmiechu 
Fredry, nie dość rozumiano za jego życia, 
nie prędko zrozumiano ją i po jego śmier
ci. Pojęcie wielkości poezji utożsamiło 
się z wyrazem bólu narodowego lub na
wet z jego gestem, nie jeden wieszcz, nie 
zawsze nawet najczystszej wody, który 
górnie rozdzierał szaty nad losem ojczy
zny, przesłonił tedy Fredrę naszemu serc.u 
i pamięci. Fredro szat nad ojczyzną me 
rozdzierał bo on nią był, najgłębiej może, 
bo bezwi~dnie. I był jednym z najwię
kszych polskich artystów, tym którego 
nazwisko możemy, bez cienia szowinizmu, 
postawić obok pierwszych nazwisk świa
ta. Przełom, jaki dziś zaszedł w naszym 
życiu narodowym, stanie się nieodzownie 
zaczątkiem ogromnych przemian polskiej 
myśli i odczuwania, także i w zakresie 
retrospektywnym, jestem przekonany, że 
wiele relikwii polskiej literatury spokoj
nie w proch zetleje w swoich relikwia
rzach, podczas gdy imię Fredry, nie prze
słaniane już przez mgły i dymy narodo
wych smutków, jaśnieć nam będzie coraz 
żywszym blaskiem wielkiej sztuki. 

ROMANTYZM BYŁ W DUŻEJ SWEJ 
CZĘŚCI zapowiedzią świata, który ma się 
urodzić, Fredro zaś myślał tak, jak my 
dziś myślimy: w kategoriach świata, któ
ry już się narodził, który stał się 
i jest dotykalnym konkretem, i który 
wymaga, aby go traktować jako realność, 
a nie jako zamysł i ideę. 

Właściwym polem mistrzowskiego ar
tyzmu Fredry był komizm, występujący 
w jego twórczości we wszelkich możli
wych rodzajach. Jako komediopisarz Fre
dro nie ustępuje Plautowi ani nawet Mo
lierowi, owym dwom największym twór
com na tym polu, i od nich obu jest inny. 
Porównywano też Fredrę z pisarzem 
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mniejszej od niego miary, ale który wy
warł nań niezaprzeczony wpływ, z Goldo
nim; zapewne usposobieniem Fredro blis
ki był komediopisarzowi włoskiemu , ar
tyzmem przerasta go jednak tak wysoko, 
że całe pokrewieństwo ogranicza się do 
mniej istotnych związków, mniej więcej 
takich, jakie np. wykryto między Panem 
Tadeuszem a powieściami Waltera Scotta, 
czyli do podobieństw zewnętrznie doty
kalnych, lecz w istocie rzeczy tylko po
wierzchownych, bynajmniej nie sięgają
cych do jądra jego artyzmu. Stawiając 
Fredrę obok Plauta i Moliera, tym wię
cej należy go cenić, że jest odrębny, że -
słowem - Fredro jest po prostu Fredrą. 

FREDRO BOWIEM SZEDŁ ZA WSZE 
mimo wszystko swoją własną drogą, nie 
podlegając specjalnym kierunkom lite
rackim. I w dziedzinie zależności tema
tycznej czy formalnej śmiało można po
wiedzieć, że Fredro, ulegając chwilowo 
tym czy innym wpływom, biorąc bodźce 
i zachęty z tych czy innych wzorów, zbli
żając się do różnych autorów, szedł, jak 
to stwierdzają wszyscy krytycy literaccy, 
zajmujący się stosunkiem komedyj Fred
ry do utworów innych komediopisarzy, 
zawsze własną drogą, czerpiąc wzory 
przede wszystkim z życia, a poznane 
z innych źródeł z życiem konfrontował, 
by dać prawdziwą rzeczywistość, przeto
pioną jednak na własną oryginalną wizję. 
By zaś wizja ta w duszy widza czy czy
telnika wywołała jak najsilniejsze wraże
nia, poeta umiał użyć wszystkich środ
ków, często konwencjonalnych, znanych 
i używanych powszechnie w ówczesnym 
teatrze, poddanych jednak zawsze świa
domemu celowi. Będzie to dośrodkowość 
środków komicznych, w zastosowaniu 
których Fredro okaże się przeważnie ory
ginalnyim i przewyższającym przypadko
we wzory. 

W tej mierze można mówić o Fredrze 
jako ideologicznym obrońcy przeszłości 
szlacheckiej. Fredro wszakże nie jest jej 
zaślepionym wielbicielem, ale ~wietnym 
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i realistycznym znawcą i w tym przede 
wszystkim kryją się trwałe wartości 

„Zemsty". 
Fredro nie idealizuje swoich postaci, cho
ciaż tyle humoru i ciepła ożywia jego sto
sunek do osób „Zemsty". Nie idealizuje 
środowiska szlacheckiego, jak to czynili 
współcześni mu reakcyjni obrońcy szla
chetczyzny. Przedstawia jednak ludzi po
stępujących zgodnie z W}'!maganiami owe
go środowiska, niezdolnych wychylić 
się poza jego normy, niezdolnych je oce
nić, spojrzeć z boku. Takie spojrzenie jest 
spojrzeniem realisty, Fredro je posiada 
w niezwykłym stopniu. Ludzie „Zemsty" 
postępują tak, jak zachowywać się mu
siał przeciętny i typowy człowiek ich cza
su i ich stanu społecznego. 

NIE MOŻNA WIĘC MÓWIĆ o jego re
nesansie bez tego wysiłku myśli, który 
pozwala spojrzeć na dzieło świeżymi, dzi
siejszymi oczami. Nie można też o tym 
mówić bez kontroli dawnych poglądów. 

Prawdziwy renesans jest zawsze śmiałą, 

czasem nawet zuchwałą rewizją. Pełne 

prawo mówienia o renesansie pisarza u
zyskujemy dopiero wtedy, kiedy istotnie 
przyswoiliśmy go naszym czasom świa

domie i rozumnie. 
Przy takim poczuciu odpowiedzialności 

za słowo będziemy musieli stwierdzić z 
całą szczerością, że renesans Fredry jesz
cze się u nas nie dokonał. Jesteśmy led
wie w początku tej drogi, która wprowa
dzi naszego największego pisarza drama
tycznego do teatru, który walczy o pełną 
i dojrzałą świadomość ludzi budujących 
socjalizm. Nie posiadamy bowiem dotąd 
własnego, samodzielnego spojrzenia na 
Fredrę. Zarówno w krytyce, jak i w tea
trze powtarzamy, nawet nie zdając sobie 
z tego sprawy, przekonania wyniesione 
z innej cywilizacji. 



Zamówienia na bilery zbiorowe przyjmuje Organizacja Widowni 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

RYSZARD BARON 

• 
Przedstawienie prowadzi 
WŁADYSŁAW PABIASZ 

Kontrola tekstu 
ALFRED KOZŁOWSKI 

Kierownik Techniczny 
EDWARD GŁOGOWSKI" 

Inspektor sceny 
BRONISŁAW SWIĄC 

Brygadier sceny 
FRANCISZEK SŁA WETA 

Swiatło 
JÓZEF GRADEK 

Peruki i' charakteryzacja 
CZESŁAW KOC!:&SKI 

Kierownik pracowni 
krawieckiej damskiej 
JANINA NIWIŃ"SKA 

Kierownik pracowni 
krawieckiej męskiej 

STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Kierownik pracowni 
malarskiej 

EDWARD LATACZ 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik: pracowni . 
elektrotechnicznej 
JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃ"SKI 

Kierownik: pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOSMIDER 

Kierownik pracowni 
tapicerskiej 

KAZIMIERZ WŁODARSIU 



Aleksander Fredro 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 

KOM-EDIA 
W 3 AKTACH 

• 
Urszula, burmistrz w Osieku - EWA ZYTKIEWICZ 

T oblau, lei mqż - WIESŁAW TOMASZEWSKI 

Barbara, pisarz - ELŻBIETA SZMONIEWSKA 

Kas;er, tel mqż, brał Tobiasza - JAN PIĄTKOWSKI 

Kasia, Ich synowica - ElŻBIETA PASIERBÓWNA 

Agata, bakałarz I dowódca. straży - MARSA KOTOWSKA 

Błażej, jej mqż - WALDEMAR ŁABĘDZKI 

Fiiip Gr·zegotka - WIESŁAW OCHMAŃSKI 

Jan Kanty Doręba } towarzysze 
Dyzma Bekiesz pancerni 

- IRENEUSZ OGRODZIŃSKI 

- KAZIMfERZ ZIELIŃSKI 

Makary,~ szeregowiec - STANISŁAW KOZYRSKI 

MIESZCZANIE, MIESZCZKI, SZEREGOWCE, STRAŻ MIEJSKA. 
W PltZEOSTAWIENIU BIERZE UDZIAŁ KWARTET CHORU „l'OCHODNIA" 

SCENA W OSIEKU STO I.AT TEMU 

REŻYSERIA I SCljNOGRAFIA 

JERZY UKLEJA 

ASYSTENT REtvSERA 

WIESŁAW TOMASZEWSKI 

CHOREOGRAFIA 

MIKOŁAJ KOPIŃSKI 

• 

MUZVKA 

JERZY KASZYCKI 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

ZYGFRYD JAŁOWIECKI 


