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NA TROPACH 
PLEBEJSKIEGO TEATRU 

Aleksander Fredro jest zbyt znanym i popularnym 

u nas klasykiem polskiej komedii, aby z okzaji wy

stawienia jednego z jego utworów analizować całą 

jego twórczość. Warto natomiast w związku z ko

medio-farsą „Gwałtu, co się dzieje" zastanowić się 

nad rzadko akcentowaną ludową tradycją fredrow

skiego pióra. 

Wiadomo, że ten mistrz scenicznej zabawy reprezen

tował poglądy konserwatywne i związany był ściśle 

z tą klasą społeczną, z której się wywodził i w któ

rej żył : ze szlachtą. Mimo to - jak wiemy - po

trafił postacie z tego środowiska ukazywać w zwier

ciadle tak krzywym, że nabierały czasem cech wręcz 

karykaturalnych i tylko ciepła pobłażli;wość i złoty 

humor autora łagodziły ostry rysunek ośmieszonych 

Cześników, Rejentów i Szambelanów. Bardziej bez

względnie obchodził się z przedstawicielami miesz-

czaństwa i arystokracji (do której zres·ztą sam wkro

czył dzięki uzyskanemu przez ojca tytułowi hrabiow

skiemu). W licznej plejadzie bohaterów fredrowskich 

komedii najczęściej więc spotykamy typy szlacheckie, 

a 1;1ajrzadziej - postacie z ludu i jakkolwiek odgry

wają one w intrygach różnych komedii Fredry nawet 

pewną rolę, to nie tak doniosłą, aby z tego względu 

przy,pisywać mu podjęcie tradycji ludowego teatru. 

A jednak właśnie Fredro - w dużo większym 

stopniu niż jego poprzednik, Franciszek Bohomolec 

- nasycił swoją twórczość elementami teatru ple

bejskiego. Kazimierz Wyka, wybitny znawca fredrow

skiej spuścizny, dostrzega te elementy w takich u

tworach, jak „Intryga na prędce", „Nowy Don Ki

szot", „List", „Nikt mnie nie zna", „Damy i huzary", 

„Nocleg w Apeninach", „Dyliżans", „Gwałtu , co się 

dzieje" oraz w takich wątkach jak turecka p rzebi·e

ranka w „Panu Jowialskim" i postać Papkina w 

„Zemście" (odbicie żołnierza-samochwały).*) 

Trzeba tu sobie uświadomić, że fundamentem d aw

nej plebejskiej •komedii i farsy była i n try g a i to 

tak poprowadzona, że główna postać utworu i jej za

bawne cechy stanowiły oś akcji. Kazimierz Wy~rn 

*) vide Kazimierz Wyka - wstęp do zbiorowego wy
dania Dzieł Fredry - PIW 1955. 



określa proces tworzenia takich ludowych fars i ko

medii jako myśl e n i e i n t r y g ą. Oczywiście ów 

teatr plebejski posiadał cechy prymitywizmu, który 

w dużym stapniu i zbyt wyraźnie automatyzował bo

haterów: z góry można było przewidzieć, jak w po

szczególnych perypetiach intrygi zachowa się dana po

stać, bo jej naijsilniej podkreślona cecha, jej typ wy

znaczał określone zachowania i reakcje. Mimo to 

plebejski teatr stanowił zawsze wzorzec konstrukcji 

komedii opartej na intrydze, na sile komizmu sytua

cyjnego, a nie na czysto słownym dowcipie. 

Próbował wskrzesić te tradycje Bohomolec, ale 

nie umiał zgrać ich ze swoim czasem, z postaciami 

z swojej epoki. Próbował podobnie i Wojciech Bogu

sławski i inni osiemnastowieczni pisarze sceniczni, 

jednak z jeszcze mniejszym powodzeniem. Główny 

bohater komedii pozostawał wyraźnie na uboczu in

trygi, pełniąc często niewdzięczną rolę komentatora 

i moralisty - w myśl dydaktycznych założeń autor

skich. Dopiero Fredro potrafił „myśleć intrygą" i po

siadając niebywały dar obse11wacji ludzkich zachowali 

wzbogacił dorobek plebejskiej komedii o swój nie

zwykły kunszt rysowania postaci. Do tych walorów 

dodał mistrzowski dialog, którego lekkość i dowcip 

podnosiły błahą zabawę do najwyższej rangi arty

stycznej. 

W'ystarczającym dowodem na bezbłędne opanowanie 

umiejętności myślenia intrygą są wymienione uprzed

nio utwory Fredry, rw których istotnie cały komizm 

i żywość akcji polega na kapitalnym założeniu in

trygi i powiązaniu z nią postaci. Każdy z bohaterów 

jest tu w nią .wplątany, ale gdyby autor tylko na 

tym poprzestał, staliby się oni zaledwie biernymi o

biektami pomyślanych z góry wydarzeń. Miarą kun

sztu dramaturgicznego Fredry jest fakt, że sami bo

haterowie, działając zgodnie z nadanymi im przez au

tora cechami (dodajmy: znakomicie podpatrzonymi 

u otaczających go ludzi), wywołują coraz to nowe 

zwroty w akcji, bworzą i rozwijają intrygę utworu. 

Odbywa się to wszystko także na zasadzie pewnego 

automatyzmu, ale tak kunsztownie ubarwionego, że 

nie pozbawia to iwidza momentów niespodzianek i za

bawnych zaskoczeń. 

Tak więc dziedzictwo tradycji plebejskich w twór

c::zości Fredry nie polega na zaludnianiu sceny posta

ciami z ludu, ani na zainteresowaniu jego żywotny

mi problemami, bo Fredro był rzecznikiem interesów 

szlacheckich. Ludowość całego szeregu jegio komedii 

polega natomiast na przejęciu i twórczym rozwinię

ciu stosowanej w plebejskim teatrze strukturze sztu

ki - na całkowitym oparciu jej o z góry założoną in

trygę. 

* * 
* 

Jedną z charakterystycznych cech ludowego teatru 

był motyw p r z e b i e r a n k i. To motyw niezawodny 

w swoim komiźmie, toteż sięgał do niego chętnie i 

Szekspir w swoich komediach, szafowała nim hojnie 

włoska komedia .dell'arte, a nie sposób było by wy

liczyć autorów z XVIII, XIX i XX w., którzy wy

korzystywali komizm sytuacji, wyiwołanej czyimś 

przebraniem się za kogoś innego. Przebieranka sama 

w sobie jest śmieszna i zawsze powoduje łańcuch pe

rypetii, zabawnych zarówno przez to, że postać w 

przebraniu z powodzeniem oszukuje ofiary swego 

podstępu, jak i przez to, że sama wpada w nieprze

widziane przez siebie tarapaty. (Sięgano do niej czę

sto także w powieściach przygodowych; np. tom 

„Ogniem i mieczem" Sienkiewicza stracilby dużo 

na barwności bez emocjonalnych, ale i zabaiwnych 

przygód pana .Zagłoby w przebraniu dziada-lirnika). 

Klasyczne przebieranki występują u Fredry w „No

wym Don Kiszocie", w „Pierwszej lepszej'', w „Nikt 

mnie nie zna" i w II akcie „Pana Jowialskiego", ale 

dochodzą do szczytu w „Gwałtu, co się dzieje", bo tu 

prarwie iwszystkie postacie (z wyjątkiem Doręby i 

jego przyjaciela) występują w przebraniach kolidują

cych z ich płcią. Jest to równocześnie przebieranka 

wyjątkowa, bo nikt tu nikogo nie chce wprowadzić 



w błąd: przebieranka dokonała się przed odsłonię

ciem kurtyny, za wiedzą wszystkich występujących 

w tej sztuce postaci, dla których przywdzianie in

nych ubiorów nie służy podstępnemu osiąg.nięciu ja

kieg oś celu. Czyżby więc przez złamanie odwiecznej 

zasady przebieranki Fredro sprzeniewierzał się trady

cjom plebejskiej komedii? - Nie, jeszcze silniej się 

z nimi wiąże , bo sięga do motyiwu niezwykle charak

terystycznego dla ludowego teatru, a mającego zasz

czytny rodowód w staro-attyckiej i klasycznej grec

kiej komedii („Lizystrata" Arystofanesa) - do moty

wu kobiet rządzących mężczyznami. 

Ten sam Fredro, który w zakresie spraw obyczaju 

małżeńskiego zawsze opowiada się po stronie praw 

kobiety (wprawdzie żartobliwie, z humorem, ale wy 

rażnie podkreślał prawa, jakie jej daje uczucie i no

woczesny obyczaj) - tym razem ukazał nam obraz, 

mogący sprawić olbrzymią satysfakcję wszystkim 

antyfeministom. W mieścinie, zwanej Osiekiem, rządy 

kobiet doprowadzają do całkowicie bzdurnej, grotes

kowej sytuacji. 

Jednakże ani kobiety nie powinny chować do Fredry 

za tę komedię urazy, ani antyfeminiści głosić go swo

im apostołem. Nie zapominajmy, jakie przyczyny 

skłoniły osieckie kobiety do przejęcia władzy. Doręba 

w swojej przemowie do obywateli Osieka wyraźnie 

wylicza ich grzechy popełnione przedtem wobec żon: 

DORĘBA: 

( ... ) O, mieszczanie Osieka! jakżeście doszli do tego 

poniżenia! jakżeście mogli przywdziać oznakę wyrze

czenia się praw waszych i uznania słabości, niegodnej 

płci waszej? - Stało się! Ale teraz zastanówcie się, 

czy sami nie jesteście tego przyczyną, czy nie wy to 

sami związali tę miotłę bożą? Powiedzcie - nie nad

używaliście władzy waszej jako mężowie? byliśc ie 

zawsze naczelnikami rodziny, a nie srogimi panami 

w domu? uważaliście zawsze w żonie przyjaciółkę, 

towarzyszkę życia, matkę waszych dzieci, a nie słab

szą istotę, stworzoną do usług i cierpienia? Milczy

cie? Tak jest, widzę, zgaduję, skąd to wszystko po

szło. Przebierało się miarki - nosił dzban wodę ... 

( ... ) Rządziło się w domu samowładnie. Dla siebie roz

rywka, dla żony zatrudnienie. Do tego nigdy dobrego 

słowa. - Było za co, czy nie, zrzędziło się, gdyrało, 

nudziło w nagrodę najlepszych chęci, a cóż dopi ero, 

gdy się z jakiej biesiady wróciło - nogi w zygzak, 

język w kłakach, z czupryny - jak z komina. 

( .. . ) Krzyk, odmęt w domu, a żona cierpi, cierpi i mil

czy - aż też nareszcie co nadto, to nadto; niemoż

ność znoszenia daje możność nieznoszenia - powsta

ły kobiety i one teraz rząd, a wy kądziel macie! 

Tak więc nawet w czysto groteskowej historyjce o 

kobiecych rządach, przy · całkowitym ośmieszeniu ta

kiego babskiego przedsięwzięcia, Fredro podtrzymuje 

swoje stanowisko obrońcy praw kobiety. Ostatecznie 

w podtekście tej całej uciesznej i wręcz absurdalnej 

przygody Osieka można się nawet dopatrywać apelu 

o prawdziwą „demokrację" w małżeństwie: szanujcie 

się, małżonkowie, wzajemnie, podzielcie zgodnie i spra

wiedliwie pomiędzy siebie prawa i obowiązki, bo w 

przeciwnym razie jedno z was będzie nieszczęśliwe. 

Oczywiście taka redakcja „morału" komedii „Gwałtu , 

co się dzieje" jest niewspółmiernie, rażąco poważna 

w stosunku do groteskowego jej klimatu, bo Fredro 

nie ukazuje nam ludzi nieszczęśliwych lecz nieodpar

cie śmiesznych. O ukrytym tu żartobliwym podtekś

cie moralizującym warto jednak wspomnieć gwoli o

studzenia zapałów antyfeministów, którzy chcieliby 

w autorze uciesznej historyjki o babskiej rewolucji 

dopatrywać się poprzednika tak modnych później w 

literaturze wyznawców „niszczycielskiej siły kobiety". 

Nic z tego. Jeżeli już chciało by się uczulić dzisiej

szych widzów tej komedii na jakąkolwek aktualną 

przydatność jej wymowy, to raczej należało by zapro-

ponować co poniektórym młodzieńcom dokładne 

przyjrzenie się odzianym w spódnice obywatelom O

sieka: niewątpliwie nie wyglądają w nich korzystnie 
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ALEKSANDER FREDRO 

»GW At llUJ, CO S~IĘ IDZlllEJIE « 
Komedia w trzech aktach. 

URSZULA, burmistrz w Osieku . 

TOBIASZ, jej mąż 

BARBARA, pisarz . 

KASPER, jej mąż, brat Tobiasza . 

KASIA, ich synowica . 

AGATA, bakałarz i dowóca straży 

BŁAŻEJ, jej mąż . 

FILIP GRZEGOTKA 

JAN KANTY DORĘBA 

MAKARY 

BEKIESZ 

STRAŻNICZKA 

Mieszczanie, mieszczki, strażniczki. 

Ob s a d a: 

REŻYSER 

Stanisław Wieszczycki 

Asystent reżysera 

Juliusz Zawirski 

Zofia Bielewicz 

Bogdan Kraśkiewicz 

Ewa Frąckiewicz 

Włodzimierz Musiał 

Wanda Wieszczycka 

Maria Tylczyńska 

Adam Leśniowski 

Tadeusz Żyliński 

Piotr Milnerowicz 

Juliusz Zawirski 

Ryszard Wilda 

Barbara Barcz 

SCENOGRAF 

Wiesław Lange 



Przedstawienie prowadzi 

Kontrola tekstu 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka 

Pracownia fryzjerska 

Prace malarskie 

światło 

Modelator 

Rekwizytor 

Brygadier sceny 

- Janusz Trojanowski 

- Hanna Lasota 

- Jan Balcerek 

Janina Zielska 

Grzegorz Biłan 

Gertruda Kokot 

- Witold Warmuzek 

- Wiktor Maciążek 

- Bronisław Sławiński 

- Jan Kremer 

- Tadeusz Szadkowski 

i męsko. Podobnie, jak nasi domorośli „hippisi" w 

· długich lokach i kwiecistych spodniach .. . 

Ale nie szukajmy aż tak dydaktycznej aktualności 

fredrow skiej anegdoty, bo to także grozi śmiesznoś

..cią. Popatrz.my na nią jak na jedną z najzręczniej 

skonstruowanych zabawek tego mistrza zabawy i 

·zgodnie z jej przeznaczeniem - pobawmy się nią. 

Czy „Gwałtu, co się dzieje" należy zaliczać do czo

lowych osiągnięć Fredry? - Odwołajmy się tu znowu 

do ocen Kazimierza Wyki: 

i( ... ) K i edy dziedzictwo tradycji oświeceniowej prze

.stanie nad Fredrą ciążyć w postaci problemów 3uz 

-nieaktualnych oraz konstrukcji postaci i konfliktu bę

<lqcych tylko ich schematycznym i ddyaktycznym cie

"niem, a pozostanie z tego dziedzictwa si!a realistycz

·nej obserwacji. Kiedy nowe przeslanki spoleczne epo

ki, nowy obyczaj nowych ludzi, nowe konflikty ujrzy 

.Fredro w świetle tej obserwacji. Kiedy wymagania 

·paradyzowej publiczności i obywateli z krzesel, nie 

-pogodzon e we wspó!czesnym mu teatrze, pogodzi on 

·i powiąże w sposobie artystycznym, którego wszyst-

kie · wlókna tkwią w rodzimym otoczeniu, w rodzi 

mym teatrze i aktorstwie. Kiedy humor i powagę ob

serwatora, uśmiech tradycjonalisty i kpiącą mądrość 

plebejskiego gestu teatralnego ukaże w związkach, 

w jakich nie pojawily się one dotąd ani w tradycji, 

ani wspólcześnie. - Wtedy osiąga Fredro pelną doj

rzalość twórczą . Wtedy, kiedy to wszystko nastąpi. 

Następuje zaś w „Szubach panieńskich", „Zemście'', 

„Panu Jowialskim' i „Dożywociu" ponad wszelką 

wątpliwość i obiektywnie najwybitniejszej czwórce 

dzi el Fredry. Tylko smak osobisty i wybór indywi

dualny wielbiciela Fredry do tej reprezentacyjnej 

czwórki pozwala dolączyć jeszcze inne dziela. Tylko 

smak, nie dowód bez wątpliwości. Możliwe są zatem 

różne warianty owych dziel dodatkowych. Mój smak 

osobisty dolącza „Trzy po trzy" i „Gwałtu, co się 

dzieje". 

Wydaje się, że smakowi Kazimierza Wyki śmiało 

można zawierzyć. 

k.k .c. 

* * 
* 



REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

MAŁŻEŃSTWO KRECZYŃSKIEGO - Al. Suchowo-Kobylin 

CZARNA KOMEDIA - P. Shaffer 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI - L. Kruczkowski 

* * 
* 

Scena lalkowa 

MIŚ BĄBELEK WŚRÓD ROZBÓJNIKÓW - R. Łukaszewicz 

GUIGNOL W TARAPATACH - J. Wilkowski i J. Ośnica 

SZARACZEK ZORRO - S. Michałkow 

B. Konstanty 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

HOTEL - E. Pietryk (sztuka nagrodzona w konkursie dramaturgicznym „Wiosny 

NIEZWYKŁA PRZYGODA - J . Odrowąż (bajka dla dzieci) 

ŚCIEŻKI - N. Chajtov 

Opolskiej") 



ALEKSANDER FREDRO 
W DWUDZIESTOPIĘCIOLECIU SCENY 

OPOLSKIEJ 

1946/47 - ZEMSTA 
(reż. St. Bryliński, scenogr. M. Łańcucki) 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
(reż. St. Zbyszewska, scenogr. M. Łańcucki) 

DAMY I HUZARY 
(reż. i scenogr. - brak danych) 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE! 
(reż. St. Staśko, scenogr. M. Łańcucki) 

PAN JOWIALSKI 
(reż. i scenogr. - brak danych) 

1948/49 - NOWY DON KICHOT 
(reż. I. i T. Byrscy) 

1949/50 - ZEMSTA 
(reż . J. Leszczyński, scenogr. A. Strachocki) 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
(reż. J. Leszczyński, scenogr. K . Pręcz

kowski) 
DAMY I HUZARY 
(reż. St. Zbyszewska, scenogr. W. Makojnik) 

1952/53 - MĄŻ I ŻONA 
(reż. E. Aniszczenko, scenogr. Z. S trzelecki} 

1954/55 - PAN JOWIALSKI 
(reż. M. Górkiewicz, scenogr. K . Halicki) 

1958/59 - OSTATNIA WOLA 
(reż. A. Witkowski, scenogr. Z. Smandzik)o 

1961/62 - DAMY I HUZARY 
(reż. R. Bohdanowicz, scenogr. J. Prze

radzka) 

1964/65 - ZEMSTA 
(reż. Al. Strokowski, scenogr. T. Ponińska), 

1967/68 - ŚLUBY PANIEŃSKIE 
(reż. St. Wieszczycki, scenogr. W. Cza- · 

planka) 
1968/69 - PAN JOWIALSKI 

(reż. Br. Kassowski, scenogr. W. Czaplanka)> 

1969/70 - GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE! 
(reż. St. Wieszczycki, scenogr. W. L ange ) 

* * * 

TERENOWE FILIE PAŃSTWOWEGO TEATRU ZIEMI OPOLSKIEJ 

RACIBÓRZ 

Powiatawy Dom Kultury 
ul. Szopena 31 

tel. 39-67 

BRZEG 

Brzeski Dom Kultury 
ul. Mleczna 

tel. 858 

" „ 
* 

KĘDZIERZYN 

Dom Chemika 
ul. Świerczewskiego 27 

tel. 20-77 

* * 
* 

NYSA 

Zakładowy Dom Kultury ZUP 
ul. Głuchołaska 

tel. 924. 

„ 
* 

.Przypominamy adres biura, przyjmującego zbiorowe zamówienia1 ~~ bilety: Dział 
Organizacji Widow n i PTZO - Opole, ul. 24 Marca r, tel. . 59-41. . 

'. 
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