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Farsa osiecka 
czyli świat do góry nogami 

Badacze zauważyli zbieżność gł6wnego wątku „Gwałtu, co się 
dzieje!" z wątkami komedii Marivaux la nouvelle colonie, gdzie 
rozbitkowie na bezludnej wyspie tworzą osadę opartą na 
r6wnouprawnieniu kobiet, kt6re to r6wnouprawnienie zmienia się 
szybko w kobiece panowanie nad mężczyznami. Podobnie jak w 
osieckiej farsie, dopiero wiadomość o nadciąganiu uzbrojonych 
dzikus6w przywraca „ naturalny" porządek na wyspie: przerażone 
kobiety przekazują rządy mężczyznom. Dla Ignacego 
Chrzanowskiego komedia Marivaux to „niewątpliwe źr6dło" 
pomysłu intrygi u Fredry. Innymi drogami poszły badania nad 
genezą pomysłu komedii Stanisława Pigonia i Juliana 
Krzyżanowskiego. Inne też przyniosły wyniki. Okazało się. że nie 
przypadkiem miejscem akcji został Osiek, miasteczko w 
Sandomierskim, z kt6rego natrząsali się sąsiedzi, opowiadając 
anegdoty o głupocie jego mieszkańc6w, 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 XVI I wieku, tak zaś opowiedziana w I ovilitates 
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 subienice. 
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) po
wiesili" miałoby sw6jpoczątek w „osieckiej sprawie", do kt6rej na
wiązywał Fredro, tak formułując pierwszy wyrok burmistrza 
Urszuli: 

„ Kowal przewinił, ale że jest tylko jeden, a ślusarzy dw6ch, zatem na 
jego miejsce jeden ślusarz uwięziony będzie". Z racji obiegafących 
opinii Osiek nadawał się szczeg6/nie do przedstawienia „świata do 
g6ry nogami" pod rządami kobiet, tym bardziej, że jedna z nich 
m6wiła wprost o „Osieku, dziwnym mieście, gdzie były rządy 
niewieście". 

Komedia Fredry czerpała z odległej tradycji, cieszącej się u nas 
popularnością w XVI i XVll wieku, a wywodzącej się bodaj od 
„Lizystraty" („Gromiwoi") Arystofanesa i innych jego komedii 
ośmieszających rządy niewieście. Jak pisał Krzyżanowski, do 
tradycji tej nawiązywał Erazm z Rotterdamu w humoresce 
„Senatu/us" („Senacik", 1529), kt6ra z kolei odbiła się w 
literaturze polskiej w prozaicznym traktacie A.Glabera „Senatu/us 
to jest Sejm niewieści, kt6ry niegdyś w Rzymie dzierżan był" ( 1543 ), 
a w kilkanaście lat p6źniej w rymowanej satyrze Marcina Bielskiego 
„Sejm niewieści" ( 1556). W wieku XVll wyżłobionym śladem poszli 
humoryści sowizdrzalscy, autorzy wierszowanych i prozaicznych 
satyr jak „Sejm białogłowski czy Prerogatywa albo wolność 
mężatkom". W artykułach nowego porządku uchwalonego przez owe 
sejmy odnajdujemy źr6dła pomysł6w i anegdot wprowadzonych 
przez Fredrę. A to, że „wolno im (kobietom) z pośrodka siebie i 
zwierzchności wszelakie jako to burmistrze, w6jty, ławniki, 
przysięgłe, dla dobrego rządu w miastach obierać''. A to, że „każdy 
mąż powinien żonki swej we wszem słuchać i bez jej wiadomości nie 
ma do inszych chodzić, choćby do największego przyjaciela". A to, że 
małżonek „powinien rani wstać niźli żona, a odprawiwszy 
nabożeństwo swe ma w piecu zapalić, aby pani, jako mdła, do ciepłej 
izby wstała". Wszystko, co do joty, realizowane i egzekwowane przez 
dzielne kobiety z Osieka. „Gwałtu, co się dzieje!" jest więc farsą, 
kt6rej zasadniczy wątek daje umieścić się - jak pisał Pigoń - „ w 
szerokim i długotrwałym nurcie facecjonistyki staropolskiej". 

Krystyna Poklewska 
„Aleksander Fredro" 



„ .. . to kobieta przyszłości, kobieta emancypowana, o której 
marzą dzisiejsi szatańscy utopiści. Nie trzeba jej już będzie 
wspierającego ramienia mężczyzny, ale i dla jego serca przestanie być 
bóstwem; mocna, muskularna i namiętna, z równą łatwością będzie 
zabijać i rodzić. Zerwie zasłonę wstydu, a jej wdzięki zwyrodnieją, 
aż stanie się twarda i prostacka. Niezachwiana i pewna siebie, iść 
będzie swoją drogą, nie trwożąc się i nie potykając, ale krzycząc i pe
ro rojąc, gadając o państwach i o ludach, wymyślając systemy i ma
szyny parowe. Wieczna hańba tym, którzy chcą ją do tego doprowa
dzić, którzy chcą, by anioł zszedł do rzędu ludzi (. ... )". 

Zygmunt Krasiński 
„listy do Hmryka Reeve" 

Kobieta j~t szaleństt.wm 

Nowa uczuciowość, która legła u podstaw zarówno nowożytnej 
rewolucji,jak i romantyzmu,jak i dalszych rewolucji oraz odrodzeń 
romantyzmu, ta nowa uczuciowość była określana jako „kobieca ". 
Nieraz też uwydatniano rolę kobiet w jej ukształtowaniu. Dzięki 
demokratycznym zmianom otworzyły się - oczywiście, tylko w jakimś 
stopniu - możliwości ekspresji dla kobiet. (. . .)Nowa ekspresja ozna
czała nieraz transgresję w szaleństwo skrajności. Nie było to aż 
szaleństwo „samo w sobie", lecz za takie uchodziło - ze względu na 
ogrom zakazów, jakie kobiety musiały naruszyć. Rys egzaltacji i 
obłędu rewolucji bywał przypisywany kobietom i kobiecej 
uczuciowości, z natury skłonnej jakoby do ekstremalnych oscylacji 
namiętności. 

Jak wykazuje Devance, ukształtowała się nawet tendencja w 
historiografii (a właściwie w historiozofii), łącząca „kobiety, szaleń
stwo i rewolucję". Sięgała ona z pewnością do dawnej, mitycznej 
identyfikacji: „kobieta jest szale1istwem ".Jeden z badaczy dowodzi, 
że owo „bnttalne utożsamienie", zakorx.enione w najstarszych 
mitycznych wyobrażeniach, wzmogło się u schyłku XVIII i na 
początku XX wieku. „Język, którego wówczas używano wobec 
kobiety, nie jest jedynie językiem niższości, lecz bywa także ję-zykiem 
kultu lub egzorcyzmu,językiem innego: kobieta to anioł lub demon". 
Zwłaszcz...a na początku wieku XX, w pracach uchodzących za 
historyczne (lub ściślej „medyczno-historyczne"), dokonywano 
„medykalizacji" rewolucji, utożsamiając ją z „neurozą" i usiłując 
uczenie klasyfikować rozmaite objawy „patologii rewolucyjnej". (. . .) 

Większości kobiet uczestniczących w rewolucji zarzucano brak 
równowagi psychicznej. Nie mogło być inaczej. Kiedy kobiety uroiły 
sobie, że - będąc równymi - mogą sięgać do takich zarezerwowanych 
domen władzy męskiej, jak godności wojskowe i kapłańskie, trzeba 
było się stanowczo odwołać do swoistej „teologii natury", jak ją 
słusznie nazywa Devance. W niej znalazła oparcie dominująca 
ideologia epoki - w przekonaniu, że to sama natura określiła granice 
właściwe płciom, a ich przekroczenie grozi chorobą i obłędem. 
„Kobieta szalona", „kobieta transgresyjna ", nazwijmy ją tak, stała 
się również ośrodkiem zażartych polemik estetycznych. Miały one 
długą i skomplikowaną historię, a ich kulminacją był słynny spór z 
roku 1862, który przeciwstawiał sobie poglądy, skupiające się w 
odpowiedzi na pytanie: „ Czy piękność spoczywa w spokoju rysów czy 
też tkwi w żywej ekspresji fizjognomii.?". Ta ostatnia była również 
konwulsyjną, frenetyczną pięknością romantyków, ujawniająca 
swój charakter osobliwie „patologiczny" (i to nie w sposób baroko
wy) po raz pierwszy właśnie podczas rewolucji francuskiej. 
Przez cały wiek X IX zaznacza się wobec Wolności jako Kobiety ta 
sama ambiwalencja. Michelle Perrot mówi o „podwójnej tradycji, 
podwójnej twarzy: Wolnośćjest bądź krótko przyodzianą dzikuską z 
nagą piersią, bądź matroną poważną, spokojną, spoczywającą jak 
królowa. Ciągle będziemy zna;dowali ten dualizm: zamęt/porzą
dek".(. . .) 



W darcie się do historii kobiet z bronią w ręku było traktowane jako 
przekroczenie ideologii domagającej się poszanowania przypisanych 
płciom r61 naturalnych i społecznych. („.) 

Helmut Kreuzer, opracowuj'ąc temat „zbrojnej dziewicy", 
zaczyna od om6wienia postępującej polaryzacji płci w XIX wieku i 
wykluczenia kobiety z działalności społeczne;'. Dla tych pisarzy, 
kt6rzy, jak Schiller, Kleist i Hebbel, kładli nacisk na naturalną 
polaryzację płci w jej wymiarze metafizycznym i etycznym, postat 
„kobiety zbrojnej", Amazonki.jak pisze Kreuzer, była prawdziwym 
wyzwaniem i paradoksem gdyż obalała ona naturalny porządek. 
„ W historycznej tradycji myślenia kobiecie były przyporządkowane 
wartości wewnętrzności i jako naturalne stosunki Ja - Ty oraz miłośt 
rodziny; natomiast mężczyzna oddawał się wartościom historyczno
politycznym, działalności zewnętrznej, odpowiedzialności za bieg 
świata"(„.) 

„. „kobieta jest szaleństwem". Przede wszystkim jednak dlatego, że 
rewolucyjna kobieta występuje w aura hysterica. Urszula Geitner 
zwraca uwagę na to, że w XVI i XVI/ wieku pojęcia z zakresu 
anatomii i medycyny były przenoszone na teren polityki domu i pań
stwa. Histeryczka ma skłonności do rozbijania społecznego, tzn. 
rodzinnego porządku. W publicystyce niemieckie;· poCZf'/tku wieku 
X/X francuska rewolucjonistka została sprowadzona do istoty swej 
kobiecej płci i Je;· szczeg6lnie his/erogennej fizjologii - i w ten spos6b 
unieszkodliwiona. Mieszczański dyskurs o kobiecości - nie tylko w 
Niemczech -utożsamia udział kobiet w rewolucji z patologią. 

Maria Janion 
„Kobiety i duch inności" 
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Marie Luise Kasclmitz 

Ekstaza w Ąfryce 

Spośród kobiet pewnego plemienia murzyńskiego na gra
nicy Sudanu kilka szczególnie medialnie uzdolnionych 
pobiera naukę u nauczyciela. Uczą się języka, którym mówi 
się tylko w transie i którego na ogół nikt nie rozumie. O okre
ślonej porze roku ruszają „ w nieznane", ro znaczy po męsku 
uczesane, uzbrojone i w ozdobach głowy wielkich wodzów 
swojego plemienia, każda oddzielnie, przez lasy, w okolice, 
których nie znają i gdzie nikt ich nie zna. Obce plemiona, u 
których się zjawiają, czczą je i wielbią; zwłaszcza kobiecy 
ogarnia na ich widok dziwne podniecenie, „ wychodzą z 
siebie", tracą panowanie nad sobą. Przebrane za wojowników 
niewiasty odgrywają teraz milcząc, ale z pomocą wymownych 
gestów sceny z życia wielkich zmarłych, których uosabiają, 
przy czym przedstawiają nie tylko ich samych, lecz również 
wszelakie współdziałające istoty, a nawet zwierzęta. Wpadają 
wówczas w narastające podniecienie i w końcu przy coraz 
dzikszej muzyce tam-tamów w szał i ekstazę. Walczą ze sobą, 
skaczą i podrygują - wstępuje w nie duch zmarłych i rym 
samym bawi wśród żyjących - jednocześnie one same dzięki 
zastępczej śmierci w ekstazie dostają się na temten świat i 
mogą póiniej przekazywać jego mądrość. Ta czy owa rzeczy
wiście umiera z wyczerpania, ale również te, które przetrwają 
szał, są w końcu jak obłąkane, biczowane, napiętnowane, 
wyrwane ze swojego dawniejszego życia. Goszczące je ko
biety pielęgnują je potem, krzepią i ostrożnie rozdziewają z 
męskich ozdób, i w końcu czeszą je także ponownie na sposób 
kobiecy. Ta przemiana - widziałam ją w filmie - ma w sobie coś 
niezmiernie wzruszającego. Porażone świętokradczo niebez
piecznym przeżyciem wyprawy w podziemny świat, a także 
przywłaszczeniem sobie, może zawsze upragnionej w skry
tości ducha, męskiej, bohaterskiej sfery życia, wędrujące 

kobiecy leżały jeszcze jak bez ducha - wtem jedna z goszczą
cych je niewiast nachyliła się nad nimi i wsączyła im nowe 
tchnienie, kobiece tchnienie w usta. 
I wtedy nagle rozluźniły się kurczowo wykrzywione mięśnie 
twarzy i pojawił się całkiem dziecinny, szczęśliwy i nieco 
zawstydzony uśmiech. 

Przełożyła 

Edyta Sicińska 
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„Pinokio" 
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nÓ~AAGENCJA 
PROMOCYJNO REKLAMOWA 

• WIELKOFORMATOWE REKLAMY WIZUALNE 
• POLIGRAFIA 
• PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE 
• SITODRUK , DRUK TRANSFEROWY 
• NADRUKI TERMOWGRZEWALNE 
• UPOMINKI REKLAMOWE 
• REKLAMY NA P DACH 

BIG BANK 
Spółka Akcyjna 

ODDZIAŁ OPERACYJNY W TORUNIU 

Szosa Chełmińsko 300, 87-1 OO Toruń, 
tel.654-92-72 (wydział operacyjny) 

654-92-82 (kredyty), 
654-92-77 (księgowość) 

fox 654-94-18 

BIG BANKS.A. 
Oferuje kompleksową obsługę bonkowq 

Sekretariat tel. 654 93 54 
Wyzia/ Kredytów te l. 654 92 81 

Sala Operacyjna tel. 654 92 72 do 74 
Adres: Toruń , ul.Szosa Chełmińska 30A 

skanowanie, projektowanie, 
montaż elektroniczny, 
wyciągi barwne 

Toruń, UL Rybaki 40a -tel. (0-56) 654 92 29 

TUDEN 
CZYSTOŚĆ I HIGIENA 
Pełen zakres usług parzqdkowo-czystośclowych: 
- mycie okien, 
- czyszczenie wykładzin . 
- czyszczenie ża luzji pionowych, 
- mechaniczne czyszczenie I konserwacja 
każdego rodzaju podłóg 

Oferujemy ponadto: 
- odkurzacze przemysłowe . 

- zestawy ręczne dla sprzątaczek, 
- zmywarki I zamiatarki do podłóg , 

- myjnie wysokociśnieniowe . 
- dozowniki do ręczników papierowych 

oraz mydła w płynie . 

usłu!i s'rze~aż ~ora~ztwo serwis 
87-100 Toruń , ul. Gen. Sowińskiego 4/10 
tel/fax (56) 659-84-33, 659-8 1-2 1/22 

uur-~w· ~"AA~"-mAA 
88-100 INOWROCLAW, UL CEGIELNA 10/1 2, TELJFAX 57-50-41 

SKŁAD KOMPUTEROWY, NAŚWIETLANIE 
DRUK KSIĄŻEK, CZASOPISM, FOLDERÓW, 
ETYKIET, OPAKOWAŃ 
NA PElNOFORMATOWYCH MASZYNACH ZWOJOWYCH 
I ARKUSZOWYCH 

OPRAWA ZESZYTOWA, BEZSZYCIOWA I TWARDA 

SPRZEDAŻ 
ĆWICZEŃ DO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO, 
KALENDARZV I NOTATNIKÓW 

JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY DRUKU 

ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ 

ENERGOHANDEL 
87-100 Toruń 

sp. z o.o. 
Pl. F. Skarbka 7/9, tel ./fax (0-56) 659-57-91 

o materiały elektrotechniczne 
o osprzęt elektryczny 
o przewody i kable elektryczne 
0 źródła światła i oprawy 
0 art. gospodarstwa domowego 
0 sprzęt RTV i Audio-Video 

HURTOWNIA: 
TORUŃ, ut Wschodnia 36 

tel. (0-58) 659-57-74, fax (0-56) 659-57-76 

bezpłatna infolinia: O 800 540 33 

SKLEP: 
TORUŃ, Pl. Fr. Skarbka 719 
tel. (0-56) 659-56-35 do 37 
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możliwość negocjacji cen 



Dyrektor 
Jadwiga Ol,eradzka 
Dyrektor Arrystyczny 
Andrzej Bubień, 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Tornń 
Telefony: ( 48-56) 252-22, 212-45 
fax: (48-56) 237-17 

Zespól techniczny: 
Kierownik techniczny - Marek Mierujewski 
Z-ca kierownika technicznego - Krzysztof Garstecki 
brygadier sceny - Piotr Drost 
fwiatlo - Alojzy Koźlikowski 
dźwięk - Dariusz Rutkowski 
garderobiane - Irena Bamngart, Teresa Ko1iczykowska 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Bogdan Górny 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska 
krawieckiej męskiej - Janusz Malek 
elektrycznej - Waldemar Boroń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
rekwizytorni - Maria Górna 
fryzjerskiej - Krystyna Stankowska 
prace farbiarskie - Maria Brozdowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8" do 16"' 
Telefony: 255-97, 654-90-74 
Kasa teatrn czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godzinach 1 r1° - 14'° i 15'° - 1 </"' 
telefon: 250-21 

W programie wykor;r,ystano: 
Krystyna Poklewska, AJ.eksander Fredro, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1997 r. 
Maria Janion, Kobiety i duch inności, 
Wydawnictwo Siei Warszawa 1996 
Galernicy wrażliUXJści. Seria Transgresje, wybór i opracowania, redakcja 
Maria Janion i Stanisław Rosiek, 
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981 r. 
Projekty kostiumów Elżbiety Terlikowskiej 
do sztuki „Gwałtu, co sie dzieje!" 

Redakcja programu - Beata Banasik 
Opracowanie i skład komputerowy - Agnieszka Ciesielska S. 
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