
PAŃSTWOWY 
TEATR 

DRAMATYCZNY 
W WAŁBRZYCHU 

SEZON 1970/71 



WDA, 3314, 9.11.71. 2.500 br. 

PANSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY 
W WAŁBRZYCHU 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

ADOLF CHRONICKI 

Kierownik literacki 

BOGDAN BĄK 

SE Z O N 1971-72 



-3-



-4-

Sroka bije na jastrzębia i skrzekocze, przecież ja
strząb jastrzębiem a sroka sroką. 

Rozum mężczyzną, białogłową afekt tylko rządzi; 

oraz kocha, oraz nienawidzi; nie gdzie rozum, ale 
gdzie afekt, tam wszystko. 

Andrzej Maksymilian Fredro 

Co to krytyki? Gatunek kleszczów czepiających się 
wszystkiego co nad nimi. 

Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profe
sor, że głupstwo powiedział. 

Aleksander Fredro. 
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STANISLAW PIGOS' 

Z TAJEMNIC OSOBOWOSCI TWORCZEJ FREDRY 

Gnębiła moich poprzedników, gnębi i mnie, nie
jasna sprawa hipochondrii i mizantropii, jaką tak 
nieodstępnie podszyty jest humor tego znakomitego 
śmieszka; spora doza ostrego pesymizmu zdaje się 

współdźwięczeć w jego zasobach żartobliwości, w wy
tworach komizmu, nierzadko rozpasanego, przecho
dzącego dość nawet pochopnie w farsowość i gro
teskę. Ze zgryźliwość miesza się tam z zabawnością, 
że te dwie postawy są jakoś organicznie ze sobą 

powiązane - to fakt oczywisty, nie ma go co dowo
dzić. W najweselszej zabawie ktoś tam raz czy drugi 
zawadzi o strunę żałoby, czasem nawet rozpaczy, po 
czym incydent cichnie i znowu przytłumia go bez
troski śmiech. Skąd u komediopisa te dysonanse 
wspóldźwiękowe? ( ... ) 

Fredro był naturą nie problematyczną, ale zwartą 
w. sobie i mocną. O postawę rozpaczy, prostracji, 
o pokusę samobójstwa otarł się bodajże raz w mło

dych Jatach, choć mógłby kto mniemać, że raczej 
jako o motyw literacki \narzucona przez modny styl 
próba postawy psychicznej: „Alfred") . W życiu napa
dom czarnej rozpaczy nie ulegał p·rzynajmniej nad
miernie ich nie ujawniał; i zbyt wiele było w nim 
męskiej, zdecydowanej witalności. Pytanie hamle
towskie stawiał sobie ale raczej w ujęciu humory
stycznym. Nie: „Być czy nie być?" , ale „żenić si-ę 

czy nie żenić?" Wprawdzie umiał się n·eraz żachnąć 
na życie, ale do ucieczki z niego nie miał inklinacji. 
Przechodził z pracy do pracy, ale nie z pracy do 
zniechęcenia. Nie tutaj więc zapewne jest problem 
rdzenny. 

Niemniej pewne jest, że Fredro przez większą 

część życia nosił w sobie jakiś zastrzał głębokiego 
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rozgoryczenia, żalu do ludzi, że truł mu życie jakiś 

docisk tajemniczego urazu. Otóż właśnie tajemnicze
go, bo tajonego. Nie w tym sensie, żeby on sam 
wręcz nie chciał o tym mówi; owszem, samochcąc 

nawet wspomina o tym swym zranieniu i to wielo
krotnie. Najwyraźniej zdawał sobie sprawę z tego 
rysu swej osobowości i jakby usitował rozpoznać go, 
uporać się z nim, postawić jego diagnozę. W tym jed
nak sęk, że za każdym razem czyni to inaczej, przy
czyny dochodzi w sposób niejednaki, wskazywane 
przezeń racje między 1;obą się różnią, nawet kłócą. 

Dojdź tu 1prawdy! 

Za to, że na resztę życia nasiąknął żółcią jak gąb
ka, czyni np. przejściowo odpowiedzialnym gen. Fi
szera, który raz w służbie niesłusznie go złajał przy 
innych oficerach. Młody podporucznik bardzo to sobie 
wziął do serca i koniec z końców jest zdania, że 

owa niesprawiedliwa bura była „powodem tej gory
czy, co tak wcześnie zaczęła wsiąkać w duszę moją". 

Wolne żarty! Tego rodzaju niemiłe przypadki należą 
w służbie wojskowej do porządku dziennego i po 
wyłajanych nawet „winowajcach" spływa jak woda 
po wydrze. Przygana jużcić niemiła, ale któżby się 

nią aż tak przejmował; tak głęboko i na długo brał 
do serca! Chyba jakiś chorobliwy przewrażliwieniec. 

Innym razem w tymże pamiętniku dostało się 

jakiemuś sąsiadowi-werdykowi, nie wymienionemu 
z nazwiska. ( ... ) 

Podobną ,przesadę wolno widzieć i w wypadku 
z Goszczyńskim. Wskutek jego to jadowitej krytyki ja
koby Fredro miał złamać pióro. Kto chce niech wierzy, 
ale to też czcza gadka. Sam Goszczyński przyznał, że 
na-paść jego nie miała cech bezstronnej krytyki, ale 
że była odwetem urażonego działacza politycznego. 
Fredro w tym się oczywiście orientował. Przecież 

swe weredyczne mniemanie o Goszczyńskim, o jego 
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„Uczcie zemsty", wygarnął mu wprost w oczy. A sam 
by jego odwetu nie wytrzymał? Krzyżową sztukę 

chyba cenił, dobrze nią władał. Artykuł poza tym był 
anonimowy, Fredrę było stać na to, by anonimem 
pogardzić. A mógł i skądinąd jeszcze zlekceważyć 

po pańsku głos tego chudopachołka. 

Daleko słuszniej mogły mu dojmować szykany 
Leszka Borkowskiego. To był człowiek ongiś mu 
bliski przebywali wspólnie niejeden wieczór na salo
nach lwowskich. O coś się poróżnili i mieli z sobą 
na pieńku. Borkowski takich pieńków nie lubił za
pominać. Dojmow:;ił Fredrze recenzjami w „Dzien
niku Mód Par:rskich", dojął do żywego paszkwilem 
(także anonimowym) w poznańskim Tygodniku Li te
rackim. 

Ale jeżeliby domysłowi temu przyznać pewną za
sadność, to i tak nie tłumaczy on dostatecznie zjawi
ska, które nas tu głównie obchodzi i niepokoi, nie 
wyjaśnia bez reszty faktu jakiegoś ogólnego rozgo
ryczenia do ludzi i świata, jakie tak często nadcho
dziło i przewlekle nurtowało Fredrę. Było jeszcze 
w tym coś pozadoraźnego, coś ponad normalne wy
rozumienie. On sam to czul, przyznawał, szarpał się 

z tym i cierpiał. („.) 

Jak Fredro doszedł do tego stanu uczuciowego, 
skąd i dlaczego mogło się w nim ugruntować roz
goryczenia, mizantropii - oto jedna tajemnica. On 
sam miał na jej wytłumaczenie jeden tylko termin, 
wymowny, ale po ludzku niewymierny - mówi o ja
kimś tajemniczym „niezłomnym fatalizmie'', zamknię
tym w jego indywidualności. Każdy przyzna, że ter
min „fatum" niewiele nam mówi, że tu się tłumaczy 

„ignotum per ignotum", że w gruncie rzeczy utknę

liśmy na jakiejś wielkiej zagadkowej przeszkodzie, 
przystanęliśmy nad urwiskiem. 
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To jedna tajemnica, ale jeszcze nie najwazmeJsza, 
a druga: jak w takiej postawie, przy takim usposo
bieniu zbolałego melancholika i mizantropa zdobywać 
się na humor, na komizm, choćby i sarkastyczny, 
ale celny, jak pisać komedie? A ostatnią napisał 

F'redro w 81 roku życia! To jest dopiero tajemnica 
potęgi drugiej. Kto jej choć w części nie uchyli, jak 
może rościć pretensje, że jako tako z pełna ogarnął 

wymiary właściwej osobowości twórczej Fredry? Jak 
dotąd zostaje ona wciąż za jakąś zasłoną. 

Stanisław Pigoń. 

(ze szkicu pod tymże tytułem w tomie „Wiązanka 

historyczno-literacka'', PIW, Warszawa, 1969) 

* 
* * 
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

GWALTU CO SIĘ DZIEJE 

W rzadko grywanej i niesłusznie lekceważonej 

krotochwili Fredry tkwią skarby samorodnego humo

ru i przednich wartości teatralnych. Niewiele mamy 

poza Fredrą tradycji do pielęgnowania w naszej 

komedii; ale za to w tym Fredrze cóż za różnorodne 

bogactwa! 

Od dawna nie widziałem sztuki tej na scenie 
i z prawdziwą przyjemnością, słuchając, rozbierałem 

automatycznie każdy jej szczegół. Oto przykład, jak 
się pisze oryginalną sztukę wspierając się na naj
lepszych wzorach; oto jak przejmuje motywy mistrz 
od mistrza, aby go .przetworzyć na wskroś indywidual
nie! „Gwałtu co się dzieje" to molierowskie „Ucwne 
białogłowy", tylko przeniesione z Paryża do Osieka ; 
stąd zmiana ról, która tam się objawia opanowaniem 
przez kobietę sfery filozofii ,nauki, literatury, tutaj 
wyraża się z prosta, śmiałym symbolem: czepek, 
kądziel i kiecka dla wąsala ,a pludry i harap dla 
białogłowy. Tamte trzy emancypantki mają swój od
powiednik w trzech obywatelkach Osieka ; jeden 
arcypantofel Chryzal rozszczepia się tu na trzy pan
tofle: Tobiasza, Błażeja i rozkosznego Kacpra; literat 
i pięknoduch Trissotin staje się w Osieku płaskim 

platkarzem i babskim adiutantem, Grzegotką. Ory
ginalną natomiast, a po molierowsku szeroko nakreś
loną, jest wyborna scena, gdy młody Doręba miękczy 
równocześnie serca trzech swoich sędziów w spód
nicach; a jeszcze kapitalniejsza ta, gdy eks-żołnierz, 

Tobiasz, bohater spod Lwowa, opowiadając o tym 
jak gromił Tatarów, przerywa nagle i umyka w pa
nicznej trwodze przed swoją Urszulą. Pełno tu ry
sów wybornego komizmu, płynących swobodnie, bez 
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troski i bez pretensji; i ta właśnie niefrasobliwość 

czyni z tej komedii coś bardzo miłego . 

I cóż za role! Gdyby można z całej Polski naj
lepszych artystów i obsadzić wszystkie role tego fre
drowskiego drobiazgu, dopieroż by ten klejnocik za
migotał całym blaskiem! A może nie; może właśnie 
wówczas ta lekka i płocha krotochwila załamałaby 

się pod brzemieniem gwiazd (które są, jak wiadomo, 
ciężkie bryły, mimo że wiszą w 1przestworzach) i mo
że by straciła swą wesołość w atmosferze pietyzmu. 

Tadeusz Boy-żelenski. 

(fragment recenzji z warszawskiego przedstawienia 
w Teatrze im. Fredry (rok 1923), w tomie „ Obrachun
ki fredrowskie", PIW, Warszawa, 1956) 
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ALEKSANDER FREDRO 
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TOBIASZ, jej mąż - RYSZARD MICHALAK 

BARBARA, pisarz - TERESA MUSIAŁEK 

KASPER, jej mąż brat Tobiasza - JANUSZ OBIDOWICZ 

KASIA, ich synowica - TERESA WICIŃSKA 

AGATA, bakałarz i dowódca straży - HALINA BIELAWSKA 

BLAŻEJ, jej mąż - RYSZARD SZERZENIEWSKI 

FILIP GRZEGOTKA - KONRAD FULDE 

JAN KANTY DOREBA towarzysze pancerni - TADEUSZ BROŚ 

DYZMA BEKIESZ - JÓZEF KACZYŃSKI 

MAKARY, szeregowiec - STANISŁAW KOZYRSKI 

Straż, mieszczanie 1 

Kontrola tekstu 
TERESA PERIETIATKOWICZ 

Reży_&[ria 
TADEUSZ P1fSZKIEWICZ 

Scenografia 
JANUSZ TARTYŁŁO 

Opracowanie muzyczne 
TERESA GALIA 

Asystent reżysera 

RYSZARD SZERZENIEWSKI 
Przedstawienie prowadzi 

JÓZEF TAMSKI 



Z OPINil O FREDRZE 

1835 SEWERYN GOSZCZYŃSIH 

Niejeden znakomity pisarz mógłby zazdrościć tej 
wziętości, jaką jednały sobie i w jakiej utrzymują 
się jeszcze dotąd jego komedie; chociaż obejrzane na 
wszystkie strony nie pokażą do niej żadnego prawa. 
„Złośliwe bluźnierstwo - zawołają wielbiciele; Weź 
je tylko i czytaj! Jaki wiersz gładki, jaki dowcip! 
Potrzeba pękać ze śmiechu na każdej karcie!"' Praw
da, jest to jedyna zaleta, którą ludzie sądzący z po
wierzchowności, bronić mogą komedię Fredra przeciw 
dzisiejszej krytyce, ale i ta nawet broń - jakże nie
dostateczna! Wiersz gładki w ogólności nie jest naj
wyższym poezji warunkiem, a co do Fredra, jego 
wiersz gładki jest to wymanierowanie języka trybem 
francuskim, bez oryginalności, bez indywidualnej 
barwy„. Nie dotknęliśmy jeszcze narodowości. że 

komedie, pisane dla narodu, powinny schwytywać 
i wydawać treść jego życia z właściwej swemu po
wołaniu strony, na to się każdy zgodzi, kto przyzna, 

iż komedia nie jest dziecinnym cackiem, ale jednym 

z najdzielniejszych środków wychowania i uksztal

towania narodu. Że komedie Fredra nie odpowiadają 

temu celowi, że są nienarodowe, o tym lepiej niż 

najdłuższa rozprawa, przekona odczytanie ich samych. 

Nazwiska polskie nie są tym samym co charaktery 

polskie; kilka osób, kilka scen narodowych nie roz

leją barwy narodowej na wiersze czterech tomów; 

pasztet przysłów bez związku z charakterami i z ca

łością dzieła, jest tylko słownikiem przysłów; miłosna 

scena narodu jest to rys jego kosmopolityczny - a to 

jest właśnie wszystko, co ma stanowić polskość ko
medii Fredra .... 
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... 

1845 ANTONI LESENOWSKI 

Wszystkie ostatnie prace Fredry celem, dążnością 

niżej stoją od pierwszych jego utworów. ( ... ) W „Zem
ście" 1przechodzi w ubiegłe czasy i podnosi przeszlości 
zasłonę, ale jak ją wystawia? Czy honoru, cnoty, wia
ry, wyrazicielką ją czyni? Czy zasługą poświęcenia 

uzacnia ją i uszlachetnia? Czy zdobi ją kwiatem 
uczucia i poezji, czy przemawia przez nią do naszej 
duszy, czy utrafia do najskrytszych tajników naszego 
serca, czy obrazem jej czynów wskazuje nam tor 
prawy i do naśladowania zachęca? Nie, Fredro się 

śmieje, ujemną jej stronę wskazuje, ujemny kolor 
i myśli w dziele swoim wyraża. Nigdy nie zgodzimy 
się z autorem na stanowisko jakie obral. Nigdy nie 
przyjmiemy zasady, na której oparł swe dzieło. 

1876 STANISLAW TARNOWSI\:.I 

Jeśli postacie są wiernymi a pięknymi typami na
tury tego narodu, do którego należą, jeżeli w pow
szechności swojego położenia i mierze przeciętnej 

swoich natur mają nazwyczajny urok patetyczny, 
jeżeli każda z nich jest nie wielkim i patetycznym, 
ale wdzięcznym i sympatycznym ideałom: wtedy ko
medya daje więcej niż winna, dotrzymuje więcej niż 

obiecuje, wtedy wkracza już w sferę poezji. 

1876 STANISLAW KOŹMIAN 

Komedia Fredry jest zabawną i uczciwą, bawi 
a nie burzy, rozwesela a nie psuje, karci a nie waśni , 

i to nadaje jej drogocenne społeczne znaczenie. (. .. ) 
Skromny i niebogaty teatr polski pozostał dotąd, 

dzięki Fredrze, uczci wym. U czci w ość i moralna wyż
szość teatru Fredry nie najpośledniejszymi są jego 

15 -



laurami. Należał on do tej silnej i zdrowej generacji, 
która umiała nie być nudną, pozostawiając uczciwą 

i zaczną; najwyższy to stopień artyzmu, ale jeszcze 
większa zasługa moralna. Fredro jako komediopisarz 
był zawsze obywatelem. 

OK. 1920 EUGENIUSZ liUCHARSKI 

Czujemy i uświadamiamy sobie znakomicie w jed
nym i drugim (Cześniku i Rejencie - przyp. red. 
progr.) pozostaje jakaś reszta jakaś wartość donio
ślejsza, która nam mówi nie o tern, co przemijające 
i znikome, ale o tern, co wieczne w człowieku, w na
rodzie, w dziejach. Cóż to jest ·za wartość? Jest 
to tęga szabla Cześnika i jeszcze tęższa głowa Re
jenta. ( .. . ) jakimkolwiek indywidualnie byli ci lu
dzie w przyszłości, Polska urosła z takich dwu 
sil i wartości: z połysku stali w rękach takich 
rębaczy jak Raptusiewicz i z nieugiętej, żelaznej woli, 
skupionej w mózgach takich bajecznych głowaczy 

jak Milczek. 

1934 TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Druga rzecz, która mnie uderzyła, to owo także 

dzisiejsze „podbijanie bębenka" Fredrze, tak jakby 
nam nie wystarczył taki, jaki jest; forsowane robie
nie z niego kaznodziei wychowawcy narodu. Sądzę, 

że i temu zadaje kłam cała ta przygoda z pośmiertny
mi komediami. Gdyby Fredro traktował pisanie ko
medyj jako taką „misję społeczną", którą niektórzy 
fredrolodzy chcą wiedzieć nawet w „Mężu i żonie'', 

trudno pojąć, aby się skazał na milczenie i rzucił 

„służbę" dla osobistej urazy: to by była dezercja! 
Służba to służba. W tym rzecz, że on tego nie trak-
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towal jako służbę, raczej jako swoją pańską ochotę, 
pańską zabawę. I na starość kiedy wrócił do pisania, 
raczej bawi się piórem, niż pisze testament dla na
rodu. 

1948 LEON SCHILLER 

Ogromnym powodzeniem cieszy się dziś wszędzie 
„Zemsta". Publiczność dzisiejsza upaja się nią jak 
najpiękniejszym polonezem. Ani jej na myśl nie przy
chodzi rozgrzeszać Cześnika czy Rejenta. Obydwu 
ma za arcyhultajów. A przecież wzrusza się do 
głębi gdy zabrzmią uroczyste słowa „Zgoda, zgoda.„" 
Snadź tłumaczy ją sobie na dzisiejszą mowę, z dniem 
dzisiejszym ją wiąże. Nikt nie jest tak głupi, by 
naśladować Łatkę czy Birbanckiego. Nikt dziś nie 
kwapi się do tego życia, jakie pędzi lubieżny kwartet 
w Mężu i żonie" ale każdy gustuje w tych ślicz

ny~J~ komediach i' rozkoszuje się ich rytmem i me
lodyką. 

1963 JOZEF GRUDA 

Ożywienie dzieła Fredry to sprawa reżyserów 
i aktorów. Być mor.i:e bliski jest czas, gdy będziemy 
zabierać się do utworów Fredry jak do Reja, Bo
homolca lub Potockiego. Bez pomysłu inscenizacyj
nego i plastycznego, a więc bez własnego wkładu 
twórczego nie uda się go ożywić. Każde pokolenie 
będzie musiało znajdować własny klucz do tego 
„lamusa polskości". Czy Fredro jest satyrykiem ata
kującym swoją klasę, czy też dobrodusznym facecjo
nistą, zabawiającym ją anegdotami szlacheckimi .. 
zależeć będzie w coraz większej mierze od spoJrze
nia realizatorów. 
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„GWALTU CO SIĘ DZIEJE" 
na scenie 

Prapremiera napisanej w roku 1826 komedii, od
była się dopiero po 6 latach, 6 maja 1332 roku w Kra
kowie. O obsadzie nie wiemy nic. Jeśli jednak wie
rzyć kronikarzom nie było to przedstawienie udane. 

Sensacyjną niemal obsadę miało, także krakowskie, 
przedstawienie z roku 1866 (premiera 6 grudnia 1866). 
Wystąpili m;ęclzy innymi: Marcelina Ekerowa (Urszu
la), Wincenty Rapacki (Tobiasz), Helena Modrzejew
ska (Kasia), Feliks Benda (Jan Doręba). 

W przedstawieniu z roku 1896 Ludwik Solski grał 
Grzegotkę, Jadwiga Czaky i Tekla Trapszo Kasię 

a Włodzimierz Sobiesław Jana Dorębę. 

W Krakowie grano ją jeszcze w latach 1904 i 1909, 
następnie zaś dopiero w okresie międzywojennym 

(1923). 

Teatry lwowskie po raz pierwszy zrealizowaly 
sztukę w roku 1835, następne realizacje w latach 
1365 i 1900. 

W Warszawie sztuka wystawiona została stosun
kowo późno bo dopiero w roku 1901 (premiera 5. I. 
1901), wcześniejszą prezentację uniemożliwiły względy 
cenzuralne, pod zmienionym zresztą tytułem „Jej
mość Burmistrz'' w reżyserii Ludwika Sliwińskiego 

z Zofią Trapszową w roli Urszuli, Rufinem Morozo
wiczem (Tobiasz) i Mieczysławą Ćwiklińską (wów
czas jeszcze pod pseudonimem Gryf) jako Kasią. Ko
lejne prezentacje warszawskie pochodzą z lat 1912, 
1915 (w tym przedstawieniu Stefania Górska w roli 
Urszuli i Stefan Jaracz jako Tobiasz), 1923, 1932. 

W okre::;ie międzywojennym sztuka nie cieszyła 

się wielkim wzięciem, poza wymienionymi już rea
lizacjami odnotować przyjdzie jeszcze przedstawienia 
bydgoskie (1924) i wileńskie (1925). 
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Pierwsze powojenne widowisko tej sztuki zobaczył 
Toruń 9 października 1946 roku w reżyserii Józefa 
Maślińskiego i scenografii Leonarda Torwita. Póź
niej odbyły się premiery w Częstochowie dwukrotnie, 
Nowej Hucie, Lublinie, Gdańsku. 

Na sceny dolnośląskie sztuka ta trafiła tylko raz, 
w roku 1955 wystawił ją Państwowy Teatr Dolno
śląski w Jeleniej Górze, reżyserował Kazimierz 
Czyński, scenografię projektowała Anna Szeliga (dziś 
scenograf teatru wałbrzyskiego). 

w roku 1969 (3.VII.) odbyło się poznańska premie
ra „Gwałtu co się dzieje" w adaptacji i reżyserii 
Lecha Komarnickiego i w scenografii Lilianny Jan
kowskiej. Była to wersja musicalowa z beatową mu
zyką Sławomira Krajewskiego i piosenkami Krzysz
tofa Dzikowskiego. Także tą wersję zrealizowało już 
kilka scen, między ini:1ymi teatr rzeszowski. 

(opracowano na podstawie publikacji „Fredro na sce
nie" s. Dąbrowskiego i R. Górskiego, WAiF, War
szawa, 1963 oraz „Almanachów sceny polskiej). 

• • 
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KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793 28 czerwca Aleksandro Fredro urodził się 

w Suchorowie pod Jarosławiem, jako trzeci 
z kolei syn ziemianina Jacka. Miał Fredro 
jeszcze trzech młodszych braci i trzy sios
try. 

1809-1814 Jako szesnastoletni. chłopak zgłasza się o
chotniczo do wojsk Księstwa Warszawskiego, 
bierze udział w kampanii moskiewskiej 
Odznaczony orderem Legii Honorowej 
i krzyżem Virtuti Militari 

1815-1817 Powrót do kraju. W czasie pobytu w Beń
kowej Wiszni (majątek rodzinny) rozpo
czyna działalność literacką komedią „Intry
ga na prędce", której premiera odbyła się 

1 marca 1817 na scenie lwowskiej. 

1818-1822 Udany debiut dopinguje do dalszej pracy 
twórczej. Powstają nowe, coraz dojrzalsze, 
utwory: „Pan Geldhab" (1818) „Mąż i żo

na" (1820) , „Cudzoziemczyzna" (1822). 

1825- 1826 „Damy i huzary" na scenie lwowskiej. 

1829 

Powstają nowe komiedie; między innymi 
„GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE'', „Nikt mnie 
nie zna" (1926) . W tymże roku pierwsze 
wydanie książkowe ut\','.orów Fredry. 

Fredro członkiem Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. 

1832-1834 Szczytowy okres w pisarstwie Fredry, przy
nosi on komedie : „Pan Jowialski" (1832), 
„śluby panieńskie" (1833), „Zemsta" (1833), 
„Ciotunia" (1834). 
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1835 

1846 

1848 

1850 

1853 

1876 

Dożywocie" na scenie lwowskiej. Atak 
Seweryna Goszczyńskiego w rozprawie 

Nowa epoka poezji polskiej", a także za
~zuty ze strony innych przedstawicieli ra
dykalnej krytyki romantycznej, którzy za
rzucali Fredrze sceptyczny stosunek do 
konspiracji popowstaniowej, powoduje zer
wanie z publiczną dzielalnością literacką. 
(W rok później powstaje jeszcze opera 
„Rymond"). Milczenie trwa niemal lat 
dwadzieścia. 

Powstaje memoriał Uwagi nad stanem 
socjalnym w Galicj'{„, skierowany pod 
adresem dworu austriackiego. 

Fredro ipisze pamiętnik „Trzy po trzy". 

Pobyt w Paryżu Spotkanie z Adamem 
Mickiewiczem. 

Autor „Zemsty" podejmuje przerwaną 

działalność literacką. Powstaje tzw. „dru
ga seria komedi" pisanych jednak do szuf
lady nieudostępnianych aż do śmierci pi
sarz~. z tego okresu pochodzi między in
nymi „Wielki człowiek do małych inte
resów" i „Wychowanka". 

Umiera we Lwowie 15' lipca. 
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KIEROWNIK PRACOWNI SCENOGRAFICZNEJ 

TADEUSZ RAJKOWSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

ADAM CWETSCH 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Główny elektryk 

Zastępca gł. elektryka 

Prac. krawiecka damska 

Prac. krawiecka męska 

Pracownia stolarska 

Pracownia mal.-modelat. 

Pracownia fryzjerska 

Brygadier sceny 

HENRYK HADAJ 

HENRYK ROZW ALKA 

STANISLA W A SIKORA 

LUCJAN OCHOTNY 

JAN DYDUCH 

WACLAW GRYNCEWICZ 

GETRUDA OLSZLEGIER 

CZESLA W TATARA 
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W REPERTUARZE TEATRU 

STEF AN ŻEROMSKI 

UCIEKŁA MI PRZEPIORECZKA 

KASPER STEFANOWICZ 

TAKA NOC NIE POWTORZY SIĘ WIĘCEJ 

GEORGE BERNARD SHAW 

PIGMALION 

ARTUR MARYA SWINARSKI 

ACHILLES I PANNY 

IVAN BUKOVCAN 

ZAKŁADNICY 

ANTONI CWOJDZIŃSKI 

FREUDA TEORIA SNOW 

MOLIER 

SZKOŁA ŻON 

TADEUSZ RITTNER 

WILKI W NOCY 
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