
Dnia 12.02.2019 r. miałam przyjemność obejrzeć w Teatrze Słowackiego, a dokładniej 

na deskach sceny Miniatura, spektakl pt. „Rabacja”. Całe przedstawienie składało się z trzech 

sekwencji rozgrywanych w trzech różnych przestrzeniach. Na parterze miałam okazje wcielić 

się w „pana”, w piwnicach zamieniłam się w chłopa, a na sam koniec, na pierwszym piętrze 

zgromadziłam się z innymi, jako „obcy”, czyli Austriacy.  

W całym przedstawieniu najbardziej niezwykła, a nawet magiczna była interakcja 

między aktorami a widzami, dzięki czemu o wiele łatwiej było wczuć się w daną sytuację. 

Widowisko wywołało we mnie wiele silnych emocji i pozwoliło lepiej zrozumieć wydarzenia, 

które się działy w przeszłości.  

Gdy dwa dni później na lekcji historii omawialiśmy powstanie krakowskie i rabację 

chłopską, zrozumiałam, jaki ogrom wiedzy przekazała mi ta sztuka. Na przykład wybuch 

powstania krakowskiego został idealnie zobrazowany w scenie pierwszej, czyli tam, gdzie 

wcielaliśmy się w szlachtę i byliśmy świadkami m.in. rozmowy przedstawiciela tej warstwy 

społecznej z księdzem.  

Ważną rolę w całym spektaklu pełniły stroje. Szlachcianka, która była obecna 

w pierwszym i drugim fragmencie, na samym początku miała wielkie, czarne skrzydła – 

najpierw chciała ona przekonać panów, by traktowali chłopów na równi, gdyż tylko przez 

złączenie sił będą mogli uzyskać upragnioną wolność. Zrzuca je jednak podczas rozmowy 

z chłopem w drugiej scenie, gdy ten ją obraża – okazuje się wówczas, że mimo początkowych 

dobrych intencji nie jest w stanie wyjść poza urażoną dumę i szlacheckie przywileje. Kostiumy 

– zarówno damskie, jak i męskie – to przylegające do ciała, elastyczne kombinezony 

odwzorowujące układ mięśniowy człowieka, dopiero na nie aktorzy mieli założone szlacheckie 

kontusze lub chłopską sukmanę. Jest to według mnie dosyć oczywisty przekaz – nieważne, kim 

jesteśmy, czy jesteśmy Polakami czy Austriakami, czy jesteśmy bogaci czy biedni – w gruncie 

rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi.  

Ostatnią sceną była wspólna piosenka wszystkich aktorów, którzy stali w miejscu 

symbolizującym grób, każdy był ubrany tylko w ów kostium, zostali pozbawieni odzienia, które 

symbolizowało ich stan majątkowy – pokazuje nam to, że wszyscy skończymy tak samo, 

niezależnie od tego, kim jesteśmy za życia.  
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