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MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793· 
Aleksander Fredro, syn zamożnego ziemianina, urodzi! się dn. 20 czerwca 

w Surochawie ood Jarosławiem. 

1805 
Pierwsza dziecięca prób<J komedyjki „Strach nastraszony" 

1806 
Smierć motki. Fredro z ojcem przenosi się do Lwowa. 

1809-1814 
Szesnotoletni poeto zaciąga się jako ochotnik do wojsk Księstwo Warszaw

skiego, następnie bierze udział w kampanii moskiewsk.iej (1812) oraz w bit

wach pod Dreznem i Lipskiem (1814), Odznaczony krzyżem Legii Honorowej, 

Fredro wraca do Galicii: 

„Powróciliśmy razem . Nie z równych pobudek: 

Napoleon no E~ę - jo prosto d:> Rudek". 

1a15-1817 
W czasie pobytu w Beńkowej Wiszni/ Rudek Fredro roz:poczyna dzialalność 

pisarską komedią „Intrygo naprędce", wystawioną w lwowskim teatrze 10 mor
€0 1817 r. 

1818-1822 
Po udanym debiucie talent poety, ch.oć rozwijający się w odosobnieniu, wy

powiada się coraz dojrzolszymi tworami. Są to: „Pan Geldhob" (1818). „Mąż 
i żona " (1820) i „Cudzoziemszczyzno" (1822) 

1824 
Wyjazd do Wioch 

1825-1826 
Fredro przesyła teatrom warszawskiemu i lwowskiemu coraz to oowe k.ome

die. W roku 1826 pisze „Gwałtu, co się dzieje". W tym samym roku ukazuje 

się w Wiedniu pierwsze wydanie ksiqżkowe dziel poety. 

1827 
„Polihymnio" lwowsko drukuje wiersze i pDemoty roma n\ycz nc Fredry. 

1828 
Smierć ojca. Małżeństwo z Zofią z Jabłonowski ch SkorbkoNą 

1829 
Narodziny syna, Jana Aleksondr-0 , pozn1eJszego komed iopisarza . Fredro czło n
kiem warszawskieqo Towarzystwa Przyjac i ół Na uk. 

1832 
PrcmierG „Gwaitu, co się dzieje'' ó rr.aja Teatr Kroko.vski 

1832-1834 
Szczytowy ok1es twórczości przynoszący trzy arcydzieło polskiej komedii: „Pon 

Jowialski" (1832), „Sluby panieńskie" (1833) i „Zemsto" (1834) 

1835 
Atak Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w rozprawie „Nowa epoko w po

ezji p:>lskiej" powoduje zamilknięcie autora „Zemsty" i zaprzestanie jeg o 

publicznej działalności literackiej. 

1839 
Drug ie wycl:.nie KOMEDYJ ukazuje się we Lwow:c 

1848 
F. edr-o pisze p::imiętnik „T rzy po trzy" 

1850-1855 
Pobyt w Paryżu, gdz:e poeta poznaje Adama Mi ckiewicza. W ro ~ u 1853 Fre

dro po::Jejmujc przerwaną w reku 1 '335 twórczość ko:ne::Jiopisarskq, ale t, ł." ':)rzy 
wylącznie dla si ebie, nie publikując oni nie wystawiając no scenie s~ącn n0-

wych komedii. 

1876 
Smierć Aleksandro Fredry dnia 15 lipca 



ALEKSANDER FREDRO 1793-1876 

, ~ość osobli:""y był. ~aprys losu, k~óry nom zesłał tego demonkGl 
sm1e~hu w n~ibordz1eJ ponurej dobie naszego życia narodowego. 
To, nie ułatw1alo mu kariery„. Zjawił się w epoce romantyzmu, 
ktor~ cechował racz.ej gorzki skurcz ironii niż o lv;arte wyszcze
r! en.1e zdrowych zębow. Fredro był przy tym pierwszym geniu.>zem 
komicznym w kraju , gdzie w literaturze przywy:c1ięb szukać na
wet w lepszych czasach cokolwiek kaznodziejscwa . Jeżeli komedii 
przedfred rowskiej pozwolono w Polsce żyć, to dlatego, może, i.e 
była molo komiczna, a bardzo obywatelska, dydaktyczna. Fredro 
dydaktyzmu - na szczęście - nie lubił . 

Artyzmu komedii samej w sobie nie bardzo rozumiano, czego 
dowodem wzgardliwe milczenie Mochnackiego albo Mickiewicza 
w stosunku do Fredry. Trzeba przyznać, że Fredro piszący wier
szem w najbardziej bohaterskiej epoce naszej poezji - niełatwe 
miał zadanie: przykładać zaś do niego własnej. swoistej miary 
jeszcze nie umiano. Tuż po „Slubach", „Zemście", „Dożywo~ 
ciu" Fredro zamilkł. Wydał jeszcze te sztuki, które były grane, 
i oświadczył, że odtąd żadnej nie wystawi ani nie ogłosi drukiem. 
Abstynencja Fredry uwidoczniła się przez to, że był on przez swą 
pozycję społeczną i towarzyską człowiekiem na świeczniku i ŻEł 
sam nadał pewną ostentację temu, co było może dość zwyczajnym 
faktem. Za młodu służył wojskowo, potem bawił się, szalał. ko
cha ł się i pisał, potem małżeństwo, dzieci, rodzina, gospodarst
wo, działalność publiczna .- to może dość naturalny rytm życia 
u człowi eka, który nie uległ zawodowej deformacji literackiej? 
Jest pewne, że przy najgłębszym wyrachowaniu nie mógłby Fredro 
wymyśli ć korzystniej szej okoliczności dla swej chwały. 

Normalnym torem czekał go los dość smutny. Po szczycie na
stąp i łby zapewne schyłek: pisał nierówno, zdolny był produko
wać rzeczy słabe. Jeżeli po arcydziełach zapadały na niego wy
roki tak srogie, cóż dopiero byłoby wówczas! Natomiast n ie pi
s a n ie jest w Polsce wielkim atutem. Dziwnie u nas lubią pisa
rzy, którzy nie piszą. T rwałe lub bodaj długie mil:zenie nieraz 
więcej posuwa pisarza w uznaniu ogółu niż przed;em ca ·ła boga
ta działa I n ość. 

Tadeusz Zeleński Boy „Obrachunki frec! rowi;kie" 
W-wa 1934 

Co myśli, nikt nie zgad nie: co zrobi nikt nie wie 
Z kobietą nie ma żart u. „ W mi/ości czy gniljwle 

„W ychowankc1 ·' 

W życiu ko biety je st pewna gran ica 

Przed nią - marzenie, za nią prawda jej przyświeca : 

Przed nią - każda się cola, za nią - w mieiscu stoi 
I iutro tego szu ka, czego dzi ś się boi . 

Z gniewu w nienawiść droga bardzo blis.';a , 
Kie dy dotknę/a jaka czynność zdrad na : 
Lecz kiedy czule kto nam rę.'<ę ściska, 

Ja k mam i/ koch am, nie po trafi iadna. 

Ciotul'i~ 

1,$h1by paniet'tsk ię " 

Rozum mqiczyzną, bialog/owq afekt tylko rządzi: 

ora z kocha, oraz nienawidzi : nie gdzie rozum , ale 
g d zie a fek t tam ws; ystko . 

Andrzej f\l/ ahymilian Fredro 

Przysłowia m ów potocznych 

Sroko bi je na jas t rzębia i s'< rzebce. 
Przec i eż j astrzą b j as trzębiem , a sr0ka 

sroką . 

Andrzej Maksymi li an Fredr<> 



ALEKSANDER FREDRO 

GWAŁTU, CO SI~ DZIEJEI 
Komedia w trzech aktach 

Inscenizacja i reżyserio: Scenografia (terenowa): 

MARIAN GLINKA 
Choreografio: MtRIAN GLINKA 

Opracowanie muzyczne: WŁODZIMIERZ PORCZYŃSK I 

TERESA TARGOŃSKA 

URSZULA, burmistrz w Osieku . . . Teresa Kostecka 

TOBIASZ, jej mąż . . . . . . . . . . . . . Jerzy Borek 

BARBARA, pisarz . . . . . . . . . . „ Diana lozińska 

KASPER, jej mąż, brat Tobiasza .... Feliks Woźnik 

KASIA, ich synowica . . . . . . . . . . Hanna Student 
(Bożena Borek) 

AGATA, bakałarz i dowódca straży . ~adwiga Bogusz 

BŁAŻEJ, jej mąż . . ...... .. Wojciech Kostecki 

osoby: 
FILIP GRZEGOTKA . . . . . . . . . . . . . Jan Pyjor 

JAN KANTY DORĘBA . . . . . . . . . . Marek Kozak 

DYZMA BEKIESZ . . . . . . . Andrzej Skupień 

MAKARY, szeregowiec . ...... Roman lis 

Towarzysz pancerny . . . . . . . . . Zbigniew Grabski 

oraz 

Pluton kobiecy - Iwona Domaszewicz, · iofia Grabska, 
Helena Tuliszewska 

mieszczanie, mieszczki, szeregowce 

ASYSTENT REŻYSERA: DIANA ŁOZIŃSKA 
Inspicjent : Zbigniew Grabski Sufler : Jerzyna Fleszar-Kozak 

Scena w Osieku, sto lat temu 



„GWAŁ TU, CO SIĘ DZIEJE" 

recenz1e sprzed lat 

Fredro zachował i tu ową przedziwną cechę swojskości która tok silnie cha

rakteryzuje jego sceniczne dzieła. W Polsce kobiety nie bawiły się książkallli 

oni piórem, więc i osieckie damy nie obległy swymi prQtensjami akademii, 

ale uchwyciły władzę w swoje ręce, porwały za kordy holmbardy, wdziały 

no s i ę oznaki rycerskie, o mężom oddały czepki. 

Molier przedrwiwał kobiety uczone, śmieszne estetki swego wieku. Fredro 

wyśmiał rwące się do rządów i do polityki niewiasty. W fantazji swojej, piłł

nej dowcipu i często ąlębokiej satyry (Akt I, sceno pomiędzy trzema kob i·2-

tomi) bardzo umiejętnie wykazał swą znajomość kobie:::ej natury, która, bqd ź 

co bądź, jedynie miłości szuka i o niej morzy. Za nic dostojQństwa, wladLe 

i zaszczyty, skoro słowo „kocham" wpadnie do ucha kobiety. 

Gabriela Za polsko: sfinks przemówi„. 

„Wieczory teatralne", Lwów 1923, s. 114-115 

Fredro lubi śmiać się szeroko i głośno, humor jego nie gardzi trafnym kon

ceptem, nie cola się przed wodewilowym pomysłem, od farsy nie stroni i drwi 

sobie z niebezpieczeństwa jeżeli tylko znalazł w nim wątek do zabawnej 

akcji. Wtedy wielki twórca „Zemsty" i „Slubów panieńskich" rozpędza się w 

żarcie, nie dbając o to dokąd go fontazia uniesie, w którą stronę popchnie 

go vis comica: I zamiast budować kunsztownie, improwizuje swobodnie, tu 

się, wstrzyma, tam pospieszy, ówd zie zahaczy, mnożąc epizody, zmieniając 

t~mpo ruchu, według chwilowego kaprysu . 

Władysław Bogusławski „Kurier Warszewski" nr 7 1901 

OD REŻYSERA: 
Cala „afera" w Osieku ma swój początek w alkowie i tam też po wielu 

perypetiach kończy się szczęśliwie. 

Takiemu rozumieniu sprawy podporządkowano jest scenografio p'r~dsto

w1enia. Sytuacja nie jest tu z tych, co zdarzyć się moąły w Kiernozi, Osieku, 

czy innym polskim miasteczku. Jest . ono two rem sztucznym, dziełem fantazji 

autora. Forsa zdominowała komedię, stąd uwaga rcżyse;a skie:o·Nana zostala 

no fo rmy ruchowe, z których buduje s i ę komizm sytuacyjny„. Wątek miłosny 

doje możliwości wplecenia w farsę el ementów liryki, poezji i z tej okazji oczy
wiście ~kwnpliwie skorzystano. 

Chodzi o to, aby zabawa, śmiech prowokowały widza do refleksji nad ży

ciem. Materiału do przemyśleń niech dostorczą widzom działające no scenie 

postacie z konieczności (farsa) reprezentujące pewne, określone typy zacho 

wań. Ale nie szeleszczą papierem, mają zalety i przywary Poloków 'N>poniale 

przez Fredrę podpatrzane i pa~<0zane w komedii nie bez po·N·:idu przec;e ż.„ 

Morion Glinko 





Redokcio p·o:iromu: Czesławo M0ros-De-cbecka 

No o!dodce - pl:Jkot z ;:irzeci s: ::iwie;i ia cui . Stan i~·:a ·N A Ptiur 

W REPERTUARZE: 

J. Potocki „Po:ady'' 

A Strze!eck i „Clo·Nn i" 

W. Sze~spir „ Foskromie:i ie złośnicy" 

J. de Ho rtoq „Co!e ±y::i ·~" 

W PRZYGOTOWANIU: 

J. Słowacki „ Mindowe" 

K. Makuszyńsk i „ Koziołek Matołek" 

S. Mrożek „Tongo" 

Miko/oj z Wilkowiecka „H istoryja o chwalebnym zmartwychwstaniu pa ń skim" 

Zamówienia no bi lety zbiorowe przyjmuje Organ iza cjo Widowni 

tel. 233-35 w godz. 8-15 codziennie z wyjątkiem nied zie l i świąt. 

Koso Teatru ul. Findero 12 czynna no qodzine przed spektok!·Jm 

Kierownik działu techniczno-administracyjnego - Waldemar Potentas 

Kierownik pracowni elektro technicznej - Stanisław Jeziorski 

Kierownik pracowni krawieckiej - Jon Marciniak 

Kierownik pracowni stolarskie j - Jon Świderski 

Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Tadeusz Gośeinick 

Elektroakustyk - Jon Laskowski 

Główny brygmdier sceny - Stani sław Kawalec 

Tapicer - Wladysłow Teodorowicz 

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie 
A-582. Nakład lQOO AS X 2 P-13. Cena 20 zł. 




