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I źle się w takim domu dzieje, 
Kędy kokosza głośniej od koguta pieje 

Uczone białogłowy. Moliera 
w tłumaczeniu T. Boya - Żeleńskiego 

Komedia Fredry czerpała z odległej tradycji, cieszącej się u 
nas popularnością w XVI i XVll wieku. a wywodzącej się 
bodaj od Lizystraty (Gromiwo1) Arystofanesa i innych jego 

komedii ośmieszających rządy niewieście. Jak pisał 
Krzyżanowski, do tradycji tej nawiązywał Erazm z Rotter-

..,, damu w humoresce Senatu/us ( Senac1k. 1529 ), która z 

kolei odbiła się w literaturze polskiej w prozaicznym traktacie 

A. Glabera Senatu/us to jest Sejm niewieści~ który 
niegdyś w Rzymie dzierżan był ( 1543). a w kilkanaście 
lat później w rymowanej satyrze Marcina Bielskiego Sejm 
niewieści ( 1556). W wieku XVll wyżłobionym śladem 

poszli humoryści sowizdrzalscy. autorzy wierszowanych i 
prozaicznych satyr jak Sejm biafogfowsJi czy 
Prerogatywa albo wolność mężatkom. W artykułach 
nowego porządku uchwalonego przez owe sejmy 
odnajdujemy źródła pomysłów i anegdot wprowadzonych 
przez Fredrę. A to. że " wolno im [kobietom] z pośrodka 
siebie i zwierzchności wszelakie jako to burmistrze. wójty. 
ławniki. przysięgłe. dla dobrego rządu w miastach obierać". 
A to. że " każdy mąż powinien żonki swej we wszem słu
chać i bez jej wiadomości nie ma do inszych chodzić. 
choćby do największego przyjaciela ". A to. że małżonek 
"powinien rani wstać niźli żona. a odprawiwszy nabożeń-
stwo swe ma w piecu zapalić. aby pani. jako mdła. do ciepłej 
izby wstała". Wszystko. co do joty, realizowane i egzekwo
wane przez dzielne kobiety z Osieka. Gwałtu. co sie dzieje! 
jest więc farsą. ktorej zasadniczy wątek daje umieścić się -
jak pisał Pigoń - " w szerokim i długotrwałym nurcie 
facecjonistyki staropolskiej" 

[w:} Krystyna Pok!ewska. 
Aleksander Fredro. 

Warszawa 1877 



Nie przypadkiem miejscem akcji został 

Osiek. miasteczko w Sandomierskiem. 
z którego natrząsali się sąsiedzi.opowia 
dajac anegdoty o głupocie jego miesz
kańców. i ukuwszy na ich podstawie 
przysłowie ''sprawa jak w Osieku''. 
Najgłośniejszą z "osieckich spraw" była 

anegdota o zapadłym tam wyroku 
sądowym, zapisana w kilku wersjach w 
XVll wieku. tak zaś opowiedziana w 
lovialitates przez Wacława Potockiego: 

Jeden Kowal w Osieku, dwa byli stalmaszy, 
Trafiło się, że kowal ukradł konia z paszy 

Bliskiemu szlachcicowi I prawo, i lice 
Intrygują że złodziej winien szubienice. 

Długo na to Osieckie prawo nie pozwala; 
Tu każe sprawiedliwość, tu zaś bez kowala 

Niewygoda. Na koniec, gdy się długo waha, 
Obwieszą za kowala drugiego Stalmacha. 

Tak więc przysłowie "kowal zawinił, 
stelmacha (ślusarza) powiesJ/i" miałoby 
swój początek w "osieckiej sprawie". do 
której nawiązywał Fredro. tak formułując 
pierwszy wyrok burmistrza Urszuli: " Kowal 
przewinił, ale że jest tylko jeden, a ślusarzy 
dwóch, zatem na jego miejsce jeden 
ślusarz uwięziony będzie". Z racji 

obiegających opinii Osiek nadawał się 
szczególnie do przedstawienia "świata do 
góry nogami" pod rządami kobiet. tym 
bardziej. że jedna z nich mówiła wprost o 
"Osieku. dziwnym mieście. gdzie były rządy 
n e w e ś c e 



Postawa Fredry wobec świata kobiet jest w zasadzie 

przychylna. choć może nie tak jednoznaczna. jakby to 
wynikało z pewnych wypowiedzi. deklaracji. Jest 

bezsporne. że nie cechował go. tak częsty w literaturze i 
kulturze. łącznie ze staropolską. mizoginizm. Niemniej 

dostrzegał i akcentował różnice osobowości 

determinowane cechami wrodzonymi. płcią. Przyjmował. 

iż psychika kobiet inna niż mężczyzn. że częściej podlega 

emocjom. że kierują się przede wszystkim upodobaniem 

"sercem". Aprobująco stwierdzał " w sercu kobiety -

mądrość kobiety" Równocześnie dostrzegał i doceniał 

naturalną inteligencję kobiet. ich nieraz genialną intuicję, 

w ogóle uroki psychiki kobiecej. Zdawał sobie sprawę z 

różnicy w postawach i dążeniach kobiet i mężczyzn . 

Równocześnie z wad występujących u obu płci . Stąd też 

najdalszy jest od dyskryminacji stosowanej tak często 

wobec niewieściego świata. 

[ w.} Zb1gmew Kuchowicz 
Aleksander Fredro we fraku i w szlafroku 

Łódź 1989 

Kobiety i mężczyźni mogą żyć szczęśliwiej, 

lepiej sie rozumieć. bardziej kochać i urządzić 

świat z lepszym skutkiem. gdy zaakceptują 

swoją odmienność . Będziemy mogli wówczas 

budować nasze życie na bliźniaczych, ale 

odmiennych filarach osobowości obu pici. 

Nadszedł już czas. by odrzucić fałszywą 

tezę, że kobiety i mężczyźni stworzeni zostali 

identyczni. 

j 

Tak nie jest. I ani największy idealizm. ani 

najbujniejsza fantazja nie zmienią tego 

faktu. Mogą co najwyżej stworzyć 

napięcie w stosunkach między piciami. 

"" ---Zrozumienie. że mężczyźni są silni w 
, ~ dziedzinach. w których kobiety są słabe. 

a kobiety silne w tym. w czym słabi są 

mężczyźni. może i w sali obrad, i w 
sypialni zapoczątkować mądrzejsze i 

szczęśliwsze stosunki miedzy kobietą a 

mężczyzną. Stary dowcip mówił. że 
książka Wszystko, co mężczyźni 
wiedzą o kobietach jest bardzo cienka. 
a jej strony są całkowicie puste. 

Przyszedł czas. by je zapełnić. 

[w:] Anne Moir. David Jesse! 
Płeć mózgu. Warszawa 1989 
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reżyseria 

scenografia -
muzyka

choreografia -
asystent reżysera -

inspicjent -
sufler

aranżacja -

Urszula, burmistrz w Osieku -
Tobiasz, jej mąż -
Barbara, pisarz -

Kasper, jej mąż, brat Tobiasza -
Kasia, ich synowica -

Agata, bakałarz i dowódca straży -
Błażej, jej mąż -

Filip Grzegotka -
Jan Kanty Doręba towarzysze -

Bekiesz pancerni -

Makary, szeregowiec -
Mieszczanie, mieszczki -

1 
J 

1 
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Barbara i Lucjan Zachmocowie 
Mariusz Matuszewski 
Juliusz Stańda 
Piotr Urbaniak 
Krystian Buszkiewicz 
Anna Kadecka 
Mariusz i Marcin Matuszewscy 

Jolanta Skawina 
Tadeusz Drzewiecki 
Justyna Polkowska 
Michał Frydrych 
Katarzyna Czubkówna 
Bożena Mrowińska 

Marek Fludra 
Andrzej Malicki 
Bogdan Ferenc 
Piotr Urbaniak 
Eugeniusz Nowakowski 
Krystian Buszkiewicz, Iwona Sapa, 
Daniela Zybalanka - Jaśko, 
Joanna Kulczyńska, Anna Kadecka 
11nni 

( scena w Osieku. sto lat temu ) 



Sejm niewieści 

Artykuły od białychgłów podane 

Artykuł IV 

Posły do Niemiec poślem . co za prawo mają. 
Iż się u nas częstokroć Prus upominają; 

Słuszniej by jeszcze było. by Śląsko wrócili. 
Które polskie książęta naonczas przepili. 

Jeszcze tego niewdzięczni. iż w pokojach siedzą. 
O Tatarzech za ścianą naszą nic nie wiedzą. 

Artykuł X 

Powiedzcie im. iż Wanda królowa ożyła . 

Hardego Rotogara co niegdy zwalczyła . 

[ . . .. ... ] 

Wina i mocnych trunków by nie szynkowano. 
Kto by je śmiał szynkować. by mu je zabrano; 

Bo wnet chłopi szaleją. gdy sobie podpiją. 
Zwłaszcza winem węgierskim albo małmazyją. 

Rzadko chłop bywa trzeźwy, zawżdy się popiją. 
Wstanie ku południowi. oczy mu zagniją; 

Szatę zgniótł. ociera się. idzie do kościoła. 
Twarz pijana. zapuchła. ujadła go pszczoła. 

A wżdy chcą mieć nad nami trzeźwiejszymi górę; 

Tylko nam samym żonam to korzenne picie 
Wolno będzie szynkować między sobą skrycie. 

Dla lekarstwa i innych potrzeb bardzo pilnych, 
Które na nas przychodzą często z chorób silnych. 

[ .... . ] 

Artykuł XVIII 

Naszy kmiecie dawali nieznośne pobory, 
A musiał nań drugi zbyć i wołu z obory; 

Chcąc my kmiotkom folgować i swojemu stanu. 
Po dwu groszu matce swej złożym na rok z łanu . 

A ona nam powinna za to radzić będzie. 

Gdzie się kolwiek obrócim. dawać żywność 
wszędzie . 

Marcin Bielski (ok. 1495 - 1575) 



Bieg życia pisarskiego Fredry determinuje w jakiś sposób 
periodyzację jego dwuokresowej twórczości. W pierwszym 
powstają zatem, prócz nie wydanych dotąd w sposób 
naukowy utworów obscenicznych ( także o charakterze 
dramatycznym ). 2 2 utwory dramatyczne, w tym liczne 
jednoaktówki wierszem, obraz dramatyczny, krotochwila ze 
śpiewami , opera i operetka. Zarówno w pierwszym, jak i w 
drugim okresie pisał Fredro "wiersze" zebrane w komplecie 
po raz pierwszy w Pigoniowskiej edycji Pism Wszystkich, 
które obejmują również "prozę"- Oto rejestr komedii z 
pierwszego okresu. ( Po każdym tytule podajemy datę 
powstania utworu, z kolei informacje: o prapremierach = p .. 
oraz o premierach, z datami i miejscami przedstawień , 

oznaczamy skrótami : L = Lwów, W= Warszawa, K = Kraków) 

Pan Geldhab. 1818. p.W.1821 -Zrzędność i przekora. 1822 (?). pW 

1822 Mążiżona, 1821.pL 1822:w 1823 lntryganaprędce.1815 

pU817 Nowy Don Kiszot 1822 p.L. 1824 w 1827 Cudzo
ziemczyzna 1822 pl.1 824 Pierwsza lepsza 1323 pW 1824 

Odlutki i poeta 1825 pL 1826 w1826 Damy i huzary 1325 pL 

1825 w 1826 List 1825 pl.1 825 w 1826 Nocleg w Apeninach 
1825 pL 1841 K 1845 Nikt mnie nie zna 1325 p. L 1826 Przyjaciele 
1826 p. W 1828 826 pK 1832 L1 835 

Śluby panieńskie 1827 (przetworzone w 1832 r) pL 1833: W 1834 

Dyliżans 1827 pL 1833 Obrona Olsztyna 1830 pL 1889 Pan 
Jowialskh 832 p. L 1832 K.1833 W1835 Zemsta 1833 p. L 1834 K. 

1839:W1845 Ciotunia 1833/34pL1 834 w 1858K.1866 Dożywocie 

1835pL 1835K 1839w1845 Rymond(libreno) 1836 

Komedie Fredry z pierwszego okresu grywano na scenach 
lwowskiej, warszawskiej i krakowskiej, tzn. na najbardziej 
liczących się w życiu teatralnym kraju, i one właśnie w odbiorze 
publiczności i krytyki teatralnej decydowały o dużej 
popularności ich autora, o randze jego sztuk 

Komedie z drugiego okresu twórczości powstawały w latach 
1854 - 1867 (po tym roku Fredro już ich nie pisał) .W sumie 
było ich 17. z dużą liczbą jednoaktówek wierszem lub prozą 
Jak wiemy, stały się one znaczące dopiero po śmierci autora. 
Wystawiano je od 1877 r. wszakże w innej już geografii 
prapremier teatralnych, w których zdecydowanie górował 
ambicjami teatr krakowski nad lwowskim, natomiast zabrakło 
sceny warszawskiej. Oto rejestr komedii powstałych w drugim 
okresie 

Wielki człowiek do małych interesów1854-1855 m. pL 1877 w 

1877 K.1877 Wychowanka 1855-1856(?) pK 1877L 1877W 1881 

Dwie blizny 1857 (?) pK1877 L. 1877 w 1877 Co tu kłopotu! 185 8 

pL 1879 K. 1879 Ożenić się nie mogę 1859 (?) p. L. 1877 K. 1877 w 

1881 Pan Benet przed 1860 pK 1878 L 1879 w 1880 Lita et 
Compagnie 1861 p.K. 1878 Rewolwer 1861 pU877 K.1877 w1905 

Godzien litości 1862 pK 1877 L. 1877 w 1952 Teraz 1862 pK 1877 

L 1878 Koncert po 1865 (?) pK 1885 Z jakim sie wdajesz 
takim się stajesz 865 m pL 1877 K.1877 w 1877 Świeczka 
zgasła po 1865 m pl.1877 K.1877 W1877 Jestem zabójcą 1864 -

1865 pK 1877 L. 1878 w1879 Z Przemyśla do Przeszowy1867 
p. K 1897 Ostatnia wola 1867 pK 1878 L1878 Brytan-Bryś1860 -

1861 (?) 

Ta pokaźna liczba utworów teatralnych z obu okresów 
prezentuje dużą różnorodność odmian sztuki scenicznej, 
zaświadczając nie tylko o umiejętnościach warsztatowo -
teatralnych komediopisarza. ale jednocześnie o jego 
związkach z tradycją i współczesnością teatralną. a także o 
prekursorstwie dramatopisarskim. 

za: Bogdan Zakrzewski 
Spow1edmcy M1Ckiewicza i Fredry oraz inne eseje 

Wrocław 1994 



Jej westchnienia litość w jego piersi budzą 
jej łzy serce z marmuru przebiją 

na jej żałobę tygrys s ię rozczuli. a Nerona 
ogarnęłaby skrucha, gdyby ujrzał i usłyszał jej żale . 

Gdyby nos Kleo 

inne byłoby oblicze 

(Myśl!; 2. 76 7 Pascal) 

( Henryk VI. cz. 3 3, 7 Wiliama Szekspira) 

Słabości mężczyzn są siłą kobiet. 

(La prude. 2, 6. Wolter) 

Mimo tak wielkie płci naszej zalety, 

my rządzim światem a nami kobiety. 

(Myszeis, 4. 757- 752. Ignacy Krasicki) 

Żaden mężczyzna nie osiągnie na tym świec ie 
prawdziwego sukcesu. jeśli nie popierają go kobiety. 
a kobiety opanowały najlepsze towarzystwa 

(Kobieta bez znaczenia Oscara Wilde 'a ) 

Rząd niewieśc i nie czyni czci 
(Ezop 789, Biernata z Lublina) 

Kobiety i mężczyźni nie 
śmieją się z tych samych 

rzeczy 1 inne rzeczy 

ich denerwują. 

(Anne M oir; David Jesse! 
Płeć mózgu) 

Natura dała kobietom taką potęgę, 

że prawo bardzo rozsądnie udzieliło 

im jej za mało 

( Listy / , 704 dr. Samuela Johnsona) 

Wpływ kobiety 

jest równie niewidzialny, 

jak wszechobecny 

Rosnący wpływ kobiet 

to jedyne uspokajające 

zjawisko naszego życia 

politycznego. 

(Kobieta bez znaczenia 
Oscara Wtlde 'a) 



Napisana 17 O lat temu - w 18 2 6 roku - Sprawa w 
Osieku. czyli "Gwałtu. co się dzieje" trafiła na scenę 
po sześciu latach.Renesans sceniczny przeżyta· do
piero po roku 1860. Prapremiera tej komedii odbyła 
się w Krakowie 6 maja 1832 roku w nieznanej 
obsadzie. 
W późniejszych latach grana była wielokrotnie na 
scenach krakowskich.w teatrze lwowskim i scenach 
warszawskich różnie oceniana przez krytyków. W 
roku 19 2 3 przy okazji wystawienia "Gwałtu. co się 
dzieje" w reżyserii Józefa Krokowskiego i dekoracjach 
Witolda Małkowskiego, Tadeusz Boy - Żeleński 
pisał tak: W tej rzadko grywanej i niesłusznie lekce
ważonej krotochwili Fredry tkwią skarby samorodnego 
humoru. składnice wartości teatralnych". Według niego 
komedia stanowiła przykład. jak się pisze oryginalną 
sztukę, wspierając się na najlepszych wzorach .. , jak 
przyjmie motyw mistrz od mistrza. aby go przetwo
rzyć nawskroś indywidualnie". Oprócz tego kładł nacisk 
na walory teatralne krotochwili: "I cóż to za role! ( ... ) I 
wesoło. a to grunt" 1 

'[ w:] Flirt z Melpomeną (wieczór czwarty). 

W-wa 7924, s. 235-236 

Komedia "Gwałtu co sie dzieje!" pojawiła się na gnieźnieńskiej 
scenie po raz pierwszy przed ponad dwudziestu laty. Spektakl 
z udziałem Marii Murawskiej (Urszula). 

Zbigniewa Graczyka (Tobiasz), 
Aleksandry Grzędzianki - Chamiec (Barbara). 
Stanisława Czaderskiego (Kasper), 
Haliny Sobolewskiej (Kasia). 
Heleny Drzewieckiej (Agata). 
Władysława Blichewicza (Błżej), 
Stefana Posselta (Grzegotka). 
Włodzimierza Matuszaka (Doreba), 
Macieja Ferlaka (Bekiesz) i 
Leona Łabędzkiego (Makary) 

reżyserowała Krystyna Szner. 
a scenografię projektował Jerzy Murawski. 

Premiera odbyła się 16 września 1973 roku. 
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DYREKTOR TEATRU 
TOMASZ SlYMAŃSKI 

DYREl<TOR D/S EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH 
TERESA PLUTA 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
MARIUSZ MATUSZEWSKI 

SEKRETARZ LITERACKI 
MAŁGORZATA URBANIAK 

KIEROWNIK DZ IAŁU ORGANIZACJI 
KRYSTYNA ROLOFF 

REALIZATOR IMPREZ 
BOŻENA WOJCIESZAK 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA 
ZBIOROWE I INDYWIDUALNE NA BILETY WSTĘPU 
W GODZ. OD 8.00 DO 15.00 

TEL(066) 26 16 15 
KASA TEATRU CZYNNA OD PONIEDZ IAŁKU DO P IĄTKU 

W GODZ. OD 16.00 DO 17.00 
ORAZ NA GODZ I NĘ PRZED KAŻDYM SPEKTAKLEM 

KIEROWNIK TECHNICZNO GOSPODARCZY 

HENRYK SKAMIRA 

KIEROWNIK SEKCJI PRZYGOTOWANIA 

SPEKTAKLI I OBSŁUG I SCENY 

MIECZYSŁAW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE: 
elektro-akustyczna 

Bogdan Stachowiak. Zbigniew Nawrocki. Marcin Skrzypkowski 
fryz1erska 

Maria Michalska 
krawiecka-damska 

Danuta Freitag, Maria Szalata 
krawiecka-męska 

Stanisław Parulski. Paulina Parulska 
plastyczna 

Krzysztof Dzionek 
ś l usarsko-stola rska 

Krzysztof Chorbiński. Stefan Sołtysek. Andrzej Wachowski 
garderobiane 

Danuta Filipek. Teresa Wolińska 
montażyści dekoracji 

Czesław Budnik. Dariusz Kniaź. Leszek Nowak 

REDAKCJA PROGRAMU 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

SKŁAD I DRUK 

MAŁGORZATA URBANIAK 
UTA DORCZYK 
"JM" 
Na Szańcach 23. tel/fax (061 ) 
528 150 



" Górą żony ! górą żony ! 
W kąt czuprynę, na dół wąs ! 
Niech w cymbałach zabrzmią strony; 
Dalej żwawo, dalej w pląs ! 
Górą żony ! górą żony ! 

[ w.j Aleksander Fredro. Gwałtu co się dzieje! A.li, s. 8 
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Aleksander Fredro 
ZEMSTA 
Adam Mickiewicz 
PAN TADEUSZ 
Pierre de Marivaux 
SPÓR 
Gabriela Zapolska 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Jean Genet 
ŚCISŁY NADZÓR 
Hans Christian Andersen 
KRÓLOWA ŚNIEGU 
Maurycy Maeterlinck 
NIEBIESKI PTAK 

w przygotowaniu 
Carlo Collodi 
PINOKIO 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 
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