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ALEKSANDER FREDRO 

Z ap iski starucha 
Kto doznał, ten poznał. 
Przeprosiny - wywabiona plama: zawsze 

coś zos~aje. 

Czasem moralista jak kominiarz; czyści 
kominy, a sam brudny. 

JERZY ADAMSKI 

F redro jest klasykiem. Cóż więc 
ma wspólnego z nami, z naszą 
teraźniejszością? W swoich słyn

nych komediach Fredro przedstawia 
świat ludzki dawno już umarły, stosunki 
ze szczętem wygasłe, sprawy byłe. 
Z czego więc śmiejemy się czytając te 
teksty? Rzeczywiście: jeśli je traktować 
jako wizerunek dawnych niaszych oby
czajów, nie ma się z czego śmiać. Oby
czaje jak obyczaje: dawne, minione, sta
roświeckie zawsze są trochę śmieszne. 
Nie na tym przecie żywy śmiech Fredry 
polega. Jego komedie to coś więcej niż 
tylko obrazki obyczajowe, farsy, komicz
ne sceny „z życia". 

Cóż więc stanowi o niewygasłym 
komizmie Fredry ? O jego aktualności ? 
Na to pytanie odpowiada się zwykle w 
sposób uczony, to znaczy wykrętny. 
Bardzo bowiem przykro powiedzieć ko
mu (i samemu sobie): Fredro jest ciągle 
komiczny i nadal aktualny, ponieważ 
jest malarzem głupoty ludzkiej. Świet
nym mal1arzem. 

Przypomnijmy sobie Zemstę, 
arcydzieło Fredry, w ogóle arcydzieło 
dawnej komedii europejskiej. Jest to 
prawie genialny obraz głupoty: przed
stawia taką absurdalną sytuację ludzką, 
której absurdalny obrót, dokonany dzię
ki uporczywie absurdalnym poczyna
niom bohaterów, sprowadza szczęśliwe 
zakończenie, jakby wbrew wszystkiemu, 
jakby na przekór głupocie. Podobnie w 
innych komediach. 

Podobnie też w Gwałtu, co się 
dzieje ! które „dzieje się' w Osieku czyli 
w przysłowiowej siedzibie głupców. 
Właśnie. 

Sytuację w Osieku zastajemy 
rzeczywiście głupią: właśnie zdobyły 

Kto się nie przypomni, świat go zapomni. 

Wierzysz, że ja, ci wierzę - stąd zabawa. 

Na świecie - jak na jarmarku: Lepiej_§j_ę 
ten spu_eda, co się przecenia, jak ten -co się . 
'?J,i.e doc;!.nia. 

Ukłon niski - fałszu bliski. 

Amant stary - jak piec stary: dymi , a nie 
grzeje. 



władzę i rządzą miasteczkiem wyłącznie 
kobiety. Głupota oczywiście nie w tym, 
że rządzą kobiety (bo to się zdarza, cho
ciaż dla Fredry i jemu współczesnych 
rzecz nieprawdopodobna), ale że rządzą 
wyłącz n ie kobiety. Na tej wyłącz
ności, na tym „płciowym kryterium" 
polega głupota sytuacji. Głupota tak 
wielka, że aż śmieszna. Z takiej sytuacji 
wyjściowej rozwija się cały łańcuch ko
micznych sytuacji dalszych, aż do sy
tuacji końcowej, która przywraca wresz
cie równie głupi porządek dawny: wy
łączne rządy mężczyzn. 

Ejże ? czy równie głupi ? Odpo
wiedź warta dyskusji. Bo czyż głupota 
„babskich rządów" nie polega też na 
niedołęstwie ? Zaślepione nienawiścią 
do mężczyzn, chcąc władzę utrzymać 
w swym ręku zia wszelką cenę, pełne 
lęku, że ją tracą, babiny rządzą w spo
sób najłatwiejszy: strachem. Pod ich pa
nowaniem praworządność idzie w kąt, 
kryminał grozi każdemu bez względu 
na winę, podejrzany jest każdy, kto ceni 
swą godność i okazuje rozsądek, mile 
widziani są tylko nikczemni, szerzy się 
atmosfera lizusostwa i lękliwego lokaj
stwa. Oto rządy kobiet. 

Ale czy rządy mężczyzn nie bywają 
czasem w podobny sposób. „niedołężne"? 
Czy więc komedia Fredry jest rzeczy
wiście wymierzona przeciw kobietom?. 
Czy może przeciw czemu innemu? Czy 1 

jest to kpina z małżeństwa ? Czy raczej 
z czego innego? Oto pytania, które sta
wia uśmiechnięty, stary Fredro. 

Chytre ! Bo gdy spróbujemy na 
nie odpowiedzieć, okaże się że wcale nie 
wiadomo, czy sytuacja w Osieku dlatego 
jest tak głupia, że rządzą kobiety, czy 
też dlatego jest tak 1a, że t a k w ł a ś
nie rządzą. 

Grudzień 1977 

Nie umieć - nie ma grzechu. Ale wielki 

błąd: udaw,ać, że się umie, czego się nie umie. 

Jednµ lekkomyślna kobieta więcej kobiet 

zbałamuci niż dziesięciu mężczyzn 

W starych piecach diabeł pali. Ale jeszcze 

lepiej w ładnych i modnych piecykach. 

„ 

Sprawa w Osieku 

Komedia Gwałtu, co się dzieje!, wy
stawiona po raz pierwszy w Krakowie w 
1832 roku, a więc w sześć lat po jej napisa
niu, realizowana była wprawdzie nie tak 
często jak Zemsta czy Sluby panieńskie, ale 
zawsze cieszyła się dużym powodzeniem u 
publiczności. Nierzadko zabłysły w obsadzie 
i wielkie nazwiska aktorskie, jak choćby 
Helena Modrzejewska, Mieczysława Ćwikliń
ska (Kasia), Wincenty Rapacki, Rufin Moro
zowicz, Stefan Jaracz (Tobiasz), Feliks Ben
da (Doręba), Ludwik Solski (Filip). 

Oto wypowiedzi niektórych wybitnych 
krytyków i historyków literatury na temat 
Gwałtu, co się dzieje!. 

WŁADYSŁAW BOGUSŁAWSKI: 

Fredro lubi się śmiać szeroko i głośno, 
h~mor jego nie gardzi trafnym konceptem, 
me cofa się przed wodewilowym pomysłem, 
od farsy nie stroni i drwi sobie z niebezpie
czeństwa, jeżeli tylko znalazł w nim wątek 
zabawnej akcji. Wtedy wielki twórca Zemsty 
i Slubów panieńskich rozpędza się w żarcie, 
nie dbając o to, dokąd go fantazja poniesie, 
w którą stronę popchnie go vis comica. 

„Kurier Warszawski" 1901 nr 7 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI: 

W tej rzadko grywanej i niesłusznie lekce
ważonej krotochwili Fredry tkwią skarby 
samorodnego humoru, składnice wartości 
teatralnych. 

Flirt z Melpomeną (wieczór czwarty), 1924 

GABRIELA ZAPOLSKA: 

Fredro zachował i tu ową przedziwną ce
chę swojskości, która tak silnie charaktery
zuje jego sceniczne dzieła. W Polsce kobiety 
nie bawiły się książkami ani piórem. więc 
i osieckie damy nie oblegały swymi pre
tensjami akademii, ale uchwyciły władz~ 
w swoje ręce. Porwały za kordy i halabardy, 
wdziały na się oznaki rycerskie, a mężom 
cddały czepki. 

Piekło w domu - ale żona wierna. Mąż 
nareszcie już by coś spuścił i z cnoty. 

„Jakoś to będzie !" „.F,atalizm głupoty. 

Trudniej dziś o dobrego szewca jak o męża 
stanu. 

Miłosna gorączka jak ospa - im wcześniej 
się odbędzie, tym lżejsza. 



Moliere przedrwiwał kobiety uczone, 
śmieszne, estetki swego wieku. Fredro wy
śmiał rwące się do rządów, do polityki nie
wiasty. W fantazji swojej, pełnej dowcipu 
i często głębokiej satyry (Akt I, scena po
między trzema kobietami), bardzo umiej(! t
nie wykazał swą znajomość kobiecej natury , 
która bądź co bądź , jedynie miłości szuka 
i o niej marzy. 

I sf inks przemówi ... , 1923 

KAZIMIERZ WYKA: 

Rolę elementu ludowo-plebejskiego w dzie
le Fredry najpełniej odsłania Gwałtu, co się 
dzieje! Ukazuje ta komedia również stosu
nek poety do romantyzmu. Dotyczy typu 
realizmu w takich utworach, jak Pan Jo
wialski, oraz postawy Fredry wobec r oman
tycznego historyzmu. Dlatego nieco więce j 
uwag o Gwałtu, co się dzieje! uzasadnionych 
także krzywdą, która tę znakomitą grotesk€; 
stale spotykała i spotyka. ( ... ) 
Gwałtu, co się dzieje ! można czytać w 

sposób antyfeministyczny. Tak jak można 

W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o 

mówcę - a najtrudniej o słuchacza. 

O Boże ! Nie proszę Cię, aby wszyscy 
rozum mieli. Ale Cię proszę, aby nie wszyscy 
demokraci mniemali, że są mądrymi. 

Twojej łaski nie zapomnę, póki życia ! 
Jeżeli tylko pamiętać będę. 

czytać w sposób antyaustriacki. I czytać 
w sposób wymierzony przeciwko pojmowa
niu historii jako napuszonego widowiska. 
Słusznie zaś jest czytać tę groteskę jedno
cześnie w trojaki sposób. Tym kilku równo
czesnym aluzjom wcale nie służą jakieś trzy 
oddzielne wątki. Aluzje rozpostarte są na 
kanwie jednej i tej samej akcji, prostej 
w założeniu, zaskakującej w swych konse
kwencjach. Wielka przebieranka, świat za
władnięty przez niewiasty, wątła nić starań 
Doręby i Grzegotki o rękę Kasi - to wszyst
ko. Groteskowa prostota klucza nakn;caią
cego cały mechanizm zaskakującej wielości 
obrotów owego mechanizmu -- w tytn jest 
mistrZJostwo Fredry. 

Wstęp do Pism wszystkich Aleksandra Fredry, T. I, 
1955 

JULIAN KRZYŻANOWSKI: 

Do najzabawniejszych komedii Fredry na
leży farsa Gwałtu, co się dz'ieje !, r.apisana 
w r. 1826; poeta tytuł ten zamierzał roz
szerzyć na Sprawa w Osieku czyli Gwałtu, 
co się dzieje !, ale ostatecznie zachował go 
w postaci pierwotnej. (.„) Kazimierz Wyka 
we W stępie otwierającym Pisma wszystkie 
Fredry (1955) osobny rozdział (XV) poświęcił 
farsie osieckiej i wskazał na jej ludowy, 
czy - jak go nazywa - plebejski charakter, 
nacechowany „niewybredną prostotą" i na 
jej „plebejską, satyryczną, groteskową lu
dowość". Na czym jedank polegała i skąd 
się wzięła owa groteskowość, pokazał dopie
ro wydawca Pism wszystkich, Stanisław Pi
goń, w szkicu o Wątkach tradycyjnych u 
Fredry, gdzie źródłowo omówił komizm ku
moszek osieckich. Zwrócił on też uwagę na 
związki komedii z prastarą tradycją, która 
cieszyła się u nas popularnością w w. XVI 
i XVI!, a która - dodać warto - była po
chodzenia komediowego. („.) 

Przynosi on [Pigoń] wyjaśnienia nie tylko 
rzeczowe, jak wspomniane aluzje i przytyki, 
ale również językowe, ro.in. omawia sens 
przysłów wplecionych w tekst farsy. Z roz
maitych, względów zasługują one, by im się 
przyjrzeć bliżej. Komediopisarz mianowicie, 
który panu Jowialskiemu kazał sypać nimi 
jak z rękawa, a w Zapiskach starucha po
szedł śladami swego rzekomego antenata, 
wojewody Andrzeja Maksymiliana, cytowa-

„Mądry Polak po szkodzie" - poprawić: 

Nie mędrszy Polak po szkodzie . 

Z osobistych względów - wyjść 

najtrudniej. 

W społeczeństwach nadużycia - koniec 

życia. 



Aleksander Fredro 

KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

REŻYSERIA: 

OLGA LIPIŃSKA 
SCENOGRAFIA: 

ANDRZEJ SADOWSKI 

MUZYKA 
JERZY DERFEL 

CHOREOGRAFIA: 
WITOLD GRUCA 

OPRACOWANIE WOKALNE: 
ROMANA KREBSÓWNA 

ASYSTENT REŻYSERA: 
MACIEJ WOLF 

INSPICJENT: 
HENRYK ZANDECKI 

SUFLER: 
HALIN A SWINCOW 
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OSOBY: 

Urszula, burmistrz w Osieku 
JOLANTA SKOWROŃSKA 

Tobiasz, jej mąż 
BOGDAN NIEWINOWSKI 

Barbara., pisarz 
ALEFTYN A GOŚCIMSKA'. 

Kasper, jej mąż, brat Tobiasza 
JERZY TKACZYK 

Kasia, ich synowica 
HANNA ORSZTYNOWICZ 
JOANNA SIENKIEWICZ 

Agata, bakałarz i dowódca str,aży 
TERESA MIKOŁAJCZUK 

Błażej, jej mąż 
BOGUMIŁ KŁODKOWSKI 

Filip Grzegotkp, 
BOGUSŁAW KOPROWSKI 

Jan Kanty Doręba 
JACEK CZYŻ 

Dyzma Bekiesz 
MACIEJ WOLF 

Makary, szeregowiec 
JANUSZ; REWIŃSKI 

Mieszczanie, mieszczki, szeregowce 
AGNIESZKA BYRSKA, W ANDA EL
BIŃSKA, ZOFIA JAMRY, HANNA 
LACHMAN, ZOFIA MERLE, HANNA 
ORSZTYNOWICZ, BARBARA SA W A, 
JOANNA SIENKIEWICZ, MARIA SZAD
KOWSKA, JERZY DĄBROWSKI, STA
NISŁAW IŻYŁOWSKI, JERZY JANU
SZEWICZ, MACIEJ MACIEJEWSKI, 
JAN MA YZEL, ANDRZEJ MIRECKI 

IRENA SZEWCZIT . .. -.~~ 
Scena w Osieku, sto lat temu 



nego na tytułach komedyj, t.j . spisywał przy
słowia i wzbogacał je pozycjami własnego 
pomysłu, rozrzucił ich mnóstwo również w 
farsie osieckiej, gdzie na dobitkę zrobił 
z nich dość niezwykły użytek.( .. . ) 

Sens wypowiedzianych tutaj uwag jest co 
najmniej dwojaki. Po pierwsze tedy nawią
zuje on do blisko półtora wieku trwającego 
w praktyce procesu rehabilitacji Fredry jako 
jednego z największych pisarzy polskich. 
Pomówiony niegdyś o kosmopolityzm autor 
Zemsty od lat pięćdziesięciu co najmniej 
okazuje się patriotą polskim i co zabaw
niejsze - galicyjski hraibia staje się ulubio
nym pisarzem Polski Ludowej. 

Aleksandra Fredry farsa osiecka w tomie Paralele, 
1977 

„ 
VASIPr 

projekty kostiumów : 

ANDRZEJ SADOWSKI 



NA PRÓBACH 



słowa: Anieszka Osiecka 
muzyka: Jerzy Derfel 

Polonez 
Vivat, vivat młoda para, 
niechaj w życie idą godnie 
i niech rządzić ten się stara, 
który zwykle, który zwykle, 

który zwykle nosi spodnie ... 

Nie wystarczy być mężczyzną, 
by po męsku dzierżyć stery, 
warto też nauki liznąć, 
dwa a dwa, to bywa cztery. 

Mądrze prowadź politykę, 

tak jakbyś prowadził sklep, 
nie zakazem i nie krzykiem 
ale racją 

racją 

racją trafiaj w łeb. 

Nie oszczędzaj naszych uszu, 
ani gorzkiej prawdy nie skąp, 
jasnej sprawie nie trza tuszu, 
młody naród, to nie dziecko. 

Dziś nie dosyć szablę nosić, 
i podkręcać dumnie wąsa, 
warto jeszcze zbierać, kosić, 
prędzej zdążyć, wolniej pląsać, 

Bóg nam zdarzył ziemię żyzną, 
niech nam zdrowy wzejdzie kłos, 
nie wystarczy być mężczyzną, 
by po męsku zabra.ć głos. 

„ 

W REPERTUARZE: 
MARIA JASNORZEWSKA

PAWLIKOWSKA 

BABA-DZIWO 
reżyseria: ROMANA PRÓCHNICKA 
scenografia: TERESA PONIŃSKA 
choreografia: WITOLD GRUCA 
muzyka: JERZY DERFEL 

Z. ZOSZCZENKO 

KOLOR NIEBIESKI 
adaptacja: 
reżyseria : 

scenografia: 
muzyka: 

J. KORIN 
J. KORIN 
K. KLEM 
CZ. MAJEWSKI 

RYSZARD RUSZKOWSKI 

WESELE FONSIA 
adaptacja i piosenki: 
JERZY JURANDOT 
muzyka: 
JERZY WASOWSKI 
reżyseria: 
LECH WOJCIECHOWSKI 
scenografia: 
ANDRZEJ SADOWSKI i 
MAŁGORZATA ZAŁUSKA 
choreografia: 
HENRYK RUTKOWSKI 

JERZY RAKOWIECKI 
i 

JERZY WITTLIN 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
WEDŁUG BRACI GRIMM 

muzyka: 
FRANK CHURCHIL 
reżyseria i inscenizacja: 
ROMUALD SZEJD 
scenografia: 
JÓZEF NAPIÓRKOWSKI 
choreografia: 
HENRYK RUTKOWSKI 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

W CZEPKU URODZONA 
komediofarsa w 3 aktach 

reżyseria: 
KRYSTYNA SZNERR 
scenografia: 
HANNA VOLMER 



RASA 
BILETOWA 

czynna jest codziennie w rodz. 10-15 i 16-19 
w niedzielę w godz. 17-19 

tel. 33-40-67, 33-68-80 

Zamówienia na bilety zbiorowe przy;jmuje 
BIURO OBSŁUGI WIDZOW 

ul. Sierpecka 7 w godz. 8-15 
tel. 33-40-66, 33-68-80 

W dni powszednie przedsprzedaż biletów 
prowadzą również kasy teatralne: 

SPATiF, Al. Jerozolimskie 25 w godz. 10-18 
tel. 21-93, 21-94-54 

WPT „SYRENA", ul. Krucza 16/22 w godz. 10-17.30 
soboty w godz. 10-15.30 

tel. 25-72-01 

Sekretarz literacki 

TOMASZ RACZEK 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ WOŻNICA 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej - HALINA FRELEK 

krawieckiej męskiej - HENRYK KUPIS 

perkuarskiej - ALEKSANDRA GLINKA 

modelarni - STEFAN MAGNUSZEWSKI 

stolarni - MIEczysŁAW KOBER 

ślusarni - ZYGMUNT SMYK 

oświetlenie - MARIUSZ NOWAKOWSKI 

brygadier - WŁADYSŁAW GURDEK 

elektroakustyk - ANDRZEJ ZAGORSICI 
tapicer - TADEUSZ NOWAK 

malarni - HENRYK PALISZ 

Projekt okładki i opracowanie graficzne: 

HUBERT HILSCHER 

Wydawca programu: 
TEATR KOMEDIA 

Cena pro2ramu: zł 6,50 
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